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Urbanisme
sota sospita
Qui juga amb foc s’arrisca a cremar-se. Les
pressions del poder econòmic estan portant
l’ajuntament al límit legal i les sentències judicials
contràries es multipliquen. Plou sobre mullat.
L’urbanisme municipal barceloní està, més que mai
en els darrers anys, sota sospita
Marian Colomé

Només en el que portem de
2008, tres contenciosos urbanístics han afectat la credibilitat de l’ajuntament. El fil conductor del primer d’ells podria
ser un drama en tres actes.
L’argument: grup econòmic potent vol fer negoci immobiliari
i pacta amb l’ajuntament una
operació urbanística. El nus: el
grup econòmic vol guanyar més
del que toca i l’ajuntament arrisca fins al límit legal, avantposant els interessos privats
als col·lectius. El desenllaç:
els veïns ho denuncien i els tribunals els donen la raó, però
l’operació es consuma parcialment i l’ajuntament, a sobre,
presenta un recurs contra els
seus ciutadans.
El Grup Hospitalari Quirón
és un dels grans ‘holdings’ de
la medicina privada espanyola, amb sis centres a Madrid,
Barcelona, Donosti, València
i Saragossa, i dos més projectats a Bilbao i Sevilla dins un
pla d’expansió per constituir
“el major número de metres
quadrats dedicats a la medicina privada d’Espanya”, segons
diu la seva web. Aquest repte
els va decidir a tancar la seu de
Barcelona, al carrer Verge de
Montserrat (Gràcia), i marxar a
un espai més gran i nou. Inicialment van escollir uns terrenys
de la seva propietat al Camí de
Mare de Déu de Lorda (SarriàSant Gervasi). Més de 17.000
metres quadrats al costat de
Collserola, tot i que la proximitat amb el parc natural posava
en perill futurs plans d’ampliació i en dificultava l’accessibilitat. El problema va quedar
resolt el 2003, mitjançant un
conveni amb l’ajuntament
centrat en una permuta de
terrenys. El grup va bescanviar amb el municipi la parcel·la
de Mare de Déu de Lorda per
21.000 metres quadrats de sòl
públic a la plaça d’Alfons Comín (Gràcia), on el passat mes
de juliol es va inaugurar el nou
Hospital Quirón.
Un bon negoci per a les dues
parts, ja que el promotor gua-

Sentències judicials en ferm
que no s’executen mai
Una de les especialitats de l’ajuntament en matèria urbanística
és la d’incomplir les sentències judicials que perd. Un dels
casos més sonats és el de l’Illa Sandoz, on una sentència
del TSJC, ferma des del 2005, ordena enderrocar parcial o
totalment 32 habitatges ja construïts (el 85% de la promoció
feta sota llicència municipal i denunciada pels veïns per
especulativa). També esperen la piqueta dues finques
edificades amb el vistiplau municipal, incomplint la normativa,
en els barris de Vallvidrera i Penitents. L’ordre judicial
d’enderrocament de la primera, en el carrer Ginestera, és
ferma des del 2001, i la de la segona, en el carrer Collserola,
és del 2005. Les hemeroteques només recorden un exemple
simbòlic, l’enderrocament dels quatre darrers pisos de
l’anomenat edifici Novíssim del mateix ajuntament. L’edifici és
una aberració arquitectònica totalment fora d’ordenament en
el bell mig de Ciutat Vella, que acull dependències municipals.
Urbanisme va retallar l’alçada recordant, això sí, que era obra
de Porcioles i el franquisme. I l’edifici Estel de Telefònica? I
l’Hotel Miramar? I la nova caixa escènica del Liceu? I l’encara
en construcció Hotel Vela?
nyava un espai més cèntric i
millor comunicat, i Urbanisme
podia justificar l’operació argumentant que es preservava Collserola de la voracitat immobiliària. Però el capital sempre
vol més, i el conveni va incloure una tercera peça, la requalificació del 80% dels terrenys de
Verge de Montserrat, d’equipaments a habitatges, perquè el
Grup Quirón fes pisos de luxe
on hi havia l’antic hospital. Un
‘pelotazo’ de manual que, a
més, feia perdre sòl d’equipaments per al barri i la ciutat.
Així ho van denunciar quatre
associacions de veïns, Vila de
Gràcia, Gràcia Nord-Vallcarca,
Penitents-Taxonera i Passatge
Isabel, que es van unir per dur
el tema als tribunals, recolzats
per altres entitats com la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i l’Escola i el Col·legi
d’Arquitectes.
Reaqualificacions sense efecte
La sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) es va fer pública el
passat desembre i va estimar
“parcialment” el recurs veïnal.
És a dir, no va anul·lar tot el
conveni, com demanaven les
associacions, però va deixar

Els terrenys del Camí de la Mare
de Déu de Lorda,
a Sarrià-Sant Gervasi,
bescanviats amb el Grup
Hospitalari Quirón
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L’Escola Bressol Municipal
del carrer Carabassa,
a Ciutat Vella
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deixa la resolució definitiva
del tema en suspens i afegeix
una raó més per a la desafec·
ció dels catalans i els barcelo·
nins envers els seus polítics.
“El pitjor de tot plegat és que
l’ajuntament ha presentat un
recurs contra una sentència
favorable als veïns que gover·
na”, resumeixen els afectats.
El carrer de les ‘carabasses’

L’edifici del CEIP Mallorca
situat en una confictiva illa de
l’Eixample

“sense efecte” la requalifica·
ció, aprovada per l’ajuntament
i ratificada per la comissió
d’Urbanisme de la Generalitat
mitjançant una modificació del
Pla General Metropolità (PGM).
El tribunal no qüestiona la per·
muta de terrenys, però diu que
no s’explica “la necessitat per
a l’interès públic de la requa·
lificació”, ni “la raó” per man·
tenir com a sòl d’equipament
només un 20% de la finca.
La sentència ha aturat, de
moment, la construcció dels
pisos, però el final encara no
s’ha escrit. I és que la reacció
dels diferents protagonistes
del drama ha acabat deixant
tothom al seu lloc. El Grup
Quirón ha venut el nou hospi·
tal a un fons immobiliari del
Banc Sabadell per 111,5 mi·
lions d’euros. Això li permet
tenir el líquid que volia per
finançar els seus plans d’inver·
sió, mantenint alhora la gestió
del centre mitjançant un llo·
guer de 20 anys.
L’ajuntament, per la seva
banda, ha optat per una fugi·
da cap endavant i ha presentat
davant el Tribunal Suprem un
recurs de cassació, juntament
amb la Generalitat i el mateix
Grup Quirón. Una tàctica que

Potser d’aquí uns anys el cas
Quirón tingui un final com el
del carrer Carabassa, a Ciutat
Vella. Els veïns d’aquest racó
únic de la ciutat van guanyar
un judici contra un acord espe·
culatiu entre l’ajuntament i la
constructora Estrucfort 2000,
però ara han descobert amb
perplexitat que el promotor
no se n’ha anat amb les mans
buides. Tal i com s’explicava
en el número 93 de Carrer, una
sentència del TSJC d’octubre
del 2006 va declarar “nul de
ple dret” l’acord plenari que
aprovava definitivament el Pla
Especial Integral de la finca del
carrer situada al número 8 bis
per “vulnerar les disposicions
sobre volumetria” establertes
pel catàleg de protecció del
patrimoni de la ciutat.
El projecte ha estat envol·
tat des de l’inici del secretisme
municipal. Els veïns van conèi·
xer per casualitat que l’ajunta·
ment havia concedit una llicèn·
cia per aixecar un nou edifici
de 12 habitatges que malmetia
il·legalment tot l’encant histò·
ric i arquitectònic del lloc. La
campanya ciutadana que es va
engegar va trobar resposta, sis
anys després, en la sentència
judicial i l’ajuntament va anul·
lar el projecte, substituint-lo
per la construcció d’una llar
bressol que respecta l’estruc·
tura original del conjunt.
Però la sorpresa final va arri·
bar en descobrir-se que l’ajun·
tament, veient que les coses
venien maldades, va concedir
una agraïda permuta de ter·
renys a Estrucfort 2000 i va
comprar-li la finca de Carabas·
sa a canvi de tres finques mu·
nicipals del carrer de l’Arc del
Teatre (números 4, 6 i 12) i cinc
plantes d’una quarta (número
8). La permuta consta a la ga·
seta municipal del 20 març del
2003 i destapa un altre pacte
més que sospitós.
L’illa de la discòrdia
“La constructora va guanyar uns
4.000 metres quadrats a canvi
d’una nau de només 500 metres
quadrats on no podia edificar”,
diu Hubertus Pöppinghaus,
membre de l’entitat Veïns en
Defensa de la Barcelona Vella.
“Estem davant l’escola bressol
més cara de la història de la
ciutat”, afegeix irònicament.
El més curiós és que, segons la
mateixa gaseta municipal, les
dues peces intercanviades te·
nen el mateix valor, 1.880.000
euros. Un altre misteri d’un
carrer on els seus veïns s’han
quedat amb la sensació que,
tot i guanyar un judici, els han
donat ‘carabasses’.
El tercer cas polèmic
d’aquest inici del 2008 s’ha

produït en l’illa de l’Esquerra
de l’Eixample delimitada pels
carrers Londres, Villarroel, Ur·
gell i París, i també acumula
una llarga història de reivin·
dicacions veïnals i demandes
judicials, tot i que amb conno·
tacions força diferents que en
els dos contenciosos anteriors.
L’ajuntament no és responsa·
ble aquí d’afavorir cap interès
privat, tot i que el mal cos·
tum de jugar amb foc amb les
normatives l’ha portat a posar
en perill dues escoles, el CEIP
Mallorca i una llar d’infants, i
45 habitatges de lloguer social.
Una sentència del TSJC cone·
guda a inicis de març ordena
enderrocar els edificis, tot do·
nant la raó a un dels nombrosos
recursos presentats per alguns
veïns, agrupats en la comissió
Pro Illa Verda.
Aquests s’oposen al projec·
te des del 2003, al·legant que
prima els equipaments sobre
les zones verdes, i incompleix
la normativa vigent en el mo·
ment d’aprovar-se el pla. Una
demanda que altres veïns del
barri consideren insolidària des

l

En el cas de la Quirón,
l’ajuntament ha
presentat un recurs
al Tribunal Suprem
contra una sentència
favorable als propis
veïns que governa
del punt de vista ciutadà, ja
que han estat 14 anys esperant
l’execució del trasllat del CEIP
Mallorca a unes noves instal·
lacions, però que té una clara
base jurídica.
“L’actitud prepotent i xu·
lesca de l’ajuntament, que no
ha negociat prou amb els de·
mandants ni ha fet cas de les
demandes perdudes, ens ha
portat a aquesta situació”, van
criticar els grups municipals de
CiU i el PP. I és que aquesta no
és la primera sentència contrà·
ria a l’equip de govern munici·
pal durant el procés de trami·
tació i execució de les obres.
Una situació que fa que els pi·
sos socials, tot i estar enllestits
i fins i tot sortejats, romanguin
buits a l’espera que s’aclareixi
el panorama legal.
Com que la darrera sentèn·
cia era ferma no admet recurs,
i l’ajuntament s’ha vist obligat
a demanar la nul·litat de la
decisió del TSJC, basant-se en
dues “incongruències”. La pri·
mera recorda que s’ha ordenat
enderrocar pisos i escoles, tot i
que aquest recurs només anava
contra els habitatges. I la se·
gona diu que, tot i que en el
moment d’aprovar el projecte
(2002), era preceptiu reservar
en aquests casos sòl per a zo·
nes verdes, la nova llei catala·
na d’Urbanisme del 2004 elimi·
na d’aquesta obligació els pisos
socials, per considerar que són
com equipaments, per la seva
funció social. Els advocats de
l’àrea municipal d’Urbanisme
no guanyen per a ensurts.

CARRER106 maig 2008 PUBLICITAT 4

Crònica

CARRER106 Maig 2008 CRÒNICA 5

7

Un llibre municipal
accepta la reforma
del Camp Nou

8

El Tibidabo,
en perill

Responsabilitats
compartides en
el malbaratament
de l’aigua

dani codina

El llac de la plaça de l’Espanya Industrial de Sants, buit per estalviar

Gemma Aguilera

Cada dia, i des de fa anys, es
perden uns 432 m3 d’aigua
-432.000 litres- per una de les
canonades principals d’abastament d’aigua potable a Barcelona, a causa d’una fuita al
seu pas per Badalona. És només
un exemple que evidencia que
l’estat de la xarxa de subministrament d’aigua té una alta
responsabilitat en el malbaratament d’aquest bé. De fet, a Catalunya, les fuites per avaries,
els fraus, els errors de mesura
i els consums no mesurats van
fer perdre 110.622 m3 el 2006.
Davant l’amenaça de restriccions en el consum de boca
a causa de la sequera, s’han
començat a fer part dels deures. Barcelona ha aconseguit
un estalvi en la despesa d’aigua del 8% amb la millora de la
xarxa de distribució, i en pocs
mesos, els ciutadans han reduït
el seu consum diari d’aigua de
120 litres a 110.
Però no n’hi ha prou amb actuacions puntuals. La xarxa necessita una renovació gairebé
íntegra, una tasca que correspon als ens que presten aquest
servei. Pel que fa al consumidor
d’aigua, tant el ciutadà com les
administracions, cal una conscienciació més gran sobre l’ús
d’aquest bé escàs.
De moment, només coneixem
el full de ruta d’aquesta conscienciació per als ciutadans, que
ha dissenyat la pròpia administració. L’1 d’abril va entrar
en vigor un paquet de mesures
sancionadores per castigar el
consum irresponsable d’aigua
de boca. Les multes arriben als
3.000 euros si s’utilitza aigua

La sequera manté els barcelonins amb l’ai al cor
davant l’alerta, ara ja atenuada, de restriccions
en el consum domèstic d’aigua. El malbaratament
d’aigua ja es castiga amb multes, però la
responsabilitat no és només dels ciutadans, perquè
l’estat de la xarxa no és pas el més òptim

1991: revolta veïnal de l’aigua
Entre el 1990 i el 1992, la factura de l’aigua a l’àrea
metropolitana va patir un increment sobtat de fins al
40%, fonamentalment a causa de l’increment del pes
dels impostos afegits per les administracions que tenien
competències en el cicle hidrològic: Generalitat, Ajuntament
de Barcelona i Entitat Metropolitana. A partir del 1991,
la societat civil es va organitzar per convertir-se en un
contrapoder en la forma de gestió de l’aigua. Unes 80.000
famílies, representades per gairebé 200 associacions de
veïns, es van unir en el que es va batejar com “la Guerra de
l’Aigua”. Es va crear una Plataforma, que tenia el suport
de CCOO i UGT, i es va decidir deixar de pagar la part del
rebut de l’aigua corresponent als impostos, abonant només
la tarifa per consum d’Agbar. El moviment es va anar
desinflant amb els anys. El 1999, la Confavc va aconseguir
una modificació en el rebut de l’aigua que va ser una
victòria a mitges: penalitzava el malbaratament però es
mantenia la taxa de residus
per omplir grans piscines o per
a regar jardins de més de 3.000
m2. També es preveuen sancions de 30 euros per rentar el
cotxe a la via pública amb aigua
potable, i com a mínim 50 euros per al reg de jardins petits.
Sancions a banda, els barcelonins paguen per l’aigua de consum domèstic tres vegades més
que els de Madrid: 15,60 euros i
5,85 euros respectivament.
No en sabem massa dels
plans per millorar la xarxa
d’abastament d’aigua, però sí
com aquesta ja arriba i pro-

dria arribar a Barcelona en
els propers mesos. El polèmic
minitransvasament de l’Ebre,
els vaixells des de Tarragona i
Marsella contractats fins el 15
d’agost i l’aigua provenint de la
depuradora del Prat garanteixen, segons el Govern català,
l’abastament a l’àrea metropolitana.

Infraestructures deficients
Sabíeu que l’aigua amb què ens
dutxem es perd? La raó és que
Barcelona no té canals de distribució d’aigua diferenciats, de

La Favb se solidaritza
amb les terres de l’Ebre
El passat diumenge 18 de maig, Amposta va acollir
una multitudinària manifestació que sota el lema “Els
transvassaments no són la solució” demanava al Govern
una recapacitació en la gestió d’aquesta crisi. La Favb va
emetre un comunicat conjunt amb la Plataforma en Defensa
de l’Ebre solidaritzant-se amb aquesta convocatòria, que
podeu llegir a la pàgina 31 d’aquest mateix número

manera que l’aigua de la dutxa,
que es podria depurar i reutilitzar, queda inutilitzada perquè
es barreja amb l’aigua bruta de
les indústries. Aquesta barreja
produeix un gran malbaratament, que podria apaivagar-se
amb una xarxa operativa més
racional. “Només canviant els
sistemes de subministrament i
de recollida d’aigua de residus,
diferenciant l’aigua molt bruta
i molt contaminada de l’aigua
que es pot tornar a reciclar i
donar-li un ús per al reg, s’estalviarien grans quantitats”, assegura Albert Recio, professor
d’Economia de la UAB.
Val a dir però, que en el cas
de l’ús urbà és força complicat
aplicar un circuit d’aigua tancat per al seu reaprofitament,
per exemple, perquè s’hauria
de reconstruir tota la xarxa
de canalitzacions de la ciutat,
com explica Recio. “Però en
grans polígons industrials es podria fer amb molt menys cost. A
més, una racionalització i millor
aprofitament de l’aigua també
comporta un estalvi energètic
important”, assegura. Per la
seva banda, l’Ajuntament ja ha
anunciat que augmentarà la recuperació de l’aigua freàtica a
Barcelona.

El ciutadà haurà de pagar?
Si la crisi de l’aigua es reflectís
en el rebut de l’aigua, costaria
a cada família de l’àrea metropolitana 400 euros, que és el
resultat de repartir entre cada
client els costos de dur aigua
d’altres territoris. Però el conseller de Medi Ambient, Francesc Baltasar, ja ha deixat clar
que tot plegat “no suposarà
cap cost addicional per als con-

sumidors en la seva factura”.
Ara bé, les inversions que
farà l’administració per garantir l’abastiment d’aigua sortiran d’algun lloc, i per tant,
directament o indirectament
tindran un cost per al ciutadà.
Albert Recio considera que,
“si bé el preu de l’aigua se seguirà facturant de moment al
mateix preu, la inversió per
portar aigua cara s’haurà de fer
o bé incrementant el pressupost
públic, de manera que aquesta
obra anirà en detriment d’al-

l

La racionalització i
millor aprofitament de
l’aigua comportaria un
alt estalvi energètic
tres actuacions que s’hagin de
fer, o bé cobrant més impostos. És evident que d’algun lloc
s’han de treure els diners, i no
necessàriament ho percebrem
instantàniament amb un cost
monetari quantificable”.
Aquest professor d’Economia, membre també de la junta
de la FAVB, proposa una reflexió
final sobre el malbaratament
de l’aigua i el repartiment de
responsabilitats: “Hi ha territoris on tothom té piscines i proliferen els camps de golf, amb
unes diferències brutals en el
consum respecte d’altres indrets. Si es vol racionalitzar el
consum d’aigua potser s’hauria
de començar retallant allà on
la gent consumeix excessivament, i en aquest sentit hi ha
un mètode senzill: un escalat
més alt de tarifes que faci que
qui gasti molt pagui més”.
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Un libro del ayuntamiento da por hecha
la reforma de Foster para el Camp Nou
El ayuntamiento ha publicado un libro sobre
la historia del Barça en les Corts que incluye la
maqueta de Foster para el Camp Nou, es decir
que, de manera sibilina, se da por presentada y
aceptada la reforma urbanística que implica ese
proyecto y que los vecinos siguen rechazando
M. eugenia ibáñez
Les Corts i el Barça: vuitanta-cinc
anys d’historia compartida es un
libro que forma parte de las monografías históricas sobre rincones
del distrito ya desaparecidos, o a
punto de desaparecer, y cuya memoria corre peligro de seguir el
mismo camino. Pero, matices históricos al margen, al lector agudo
es posible que le chirríe una parte
muy concreta del libro, una imagen casi aislada que aparece en
la página 179, al final de un volumen cuyo objetivo reconocido es
divulgar la vinculación del club de
fútbol y el distrito. La foto en cuestión es la maqueta del nuevo Camp
Nou, “Projecte de Norman Foster
(2008)”, según se especifica en el
pie informativo.

Ejercicio de ficción
El contenido del volumen, de 189
páginas, son fechas y datos contrastados y ya vividos, a excepción
de esa imagen del futurista estadio
de fachada curvilínea y multicolor
que, mientras no se demuestre lo
contrario, es un puro ejercicio de
ficción. Y ese lector analítico y crítico tiene derecho a preguntarse
por qué una publicación destinada
a perpetuar la andadura conjunta
de una entidad deportiva y un barrio de Barcelona incluye la imagen
de un proyecto vinculado a una
reforma urbanística que no ha sido
aprobada por los órganos municipales pertinentes y que el club ni siquiera ha presentado oficialmente
al ayuntamiento. Y quizá también
vale la pena interrogarse sobre por

qué un volumen editado a cargo
del presupuesto municipal, es decir, de todos los barceloneses, cae
en el error de barajar realidad -la
historia del Barça en les Corts- con
la especulación pura y dura de un
proyecto que, además, es rechazado por una parte importante de los
vecinos del barrio.

¿Globo sonda?
La foto de la maqueta de Foster puede interpretarse como un
mensaje subliminal, una especie
de globo sonda lanzado para crear
entre los vecinos la sensación de
hecho consumado. Este amaño
podría planteárselo el club en un
intento desesperado de dar visos
de conformidad institucional a
cambios urbanísticos que cubrirían
el costo de la reforma del estadio
y, de paso, darían un respiro a su
situación económica. Pero la burda
maniobra resulta inadmisible si el
responsable de la edición del librito en cuestión es la administración
municipal, a quien no puede permitirse la manipulación de la opinión pública. Alguien puede añadir,
en un alarde de candidez, que la
foto del estadio de Foster se ha colado por el despiste de algún coordinador o editor, posibilidad que
hay que descartar tras encontrar
en las primeras páginas del libro
un prólogo de Jordi Hereu, lo que
implica que la obra ha sido cuidadosamente revisada antes de que
el alcalde estampara firma y rúbrica. Porque la fachada multicolor
del nuevo Camp Nou no es el simple cambio de imagen de uno de
los estadios más importantes del

anna carlota

El libro no menciona la incomodidad que representa la proximidad
del Barça para los vecinos de les Corts
mundo; el proyecto implica, por
encima de todo, la recalificación
de una amplia superficie de suelo
-que incluye el Miniestadi- que hoy
el Plan General Metropolitano califica de equipamientos y donde el
Barça quiere levantar 2.000 viviendas. Y ahí no caben interpretaciones ingenuas.

parte amable de esa convivencia y
olvida los problemas derivados de
la proximidad. El respeto y la admiración que despierta el Barça no
hubieran sido menores si, a la hora

Convivencia no siempre amable
Les Corts i el Barça: vuitanta-cinc
anys d’historia compartida es un
interesante recorrido por la vida
de ese club, desde su fundación
hasta el 18 de diciembre del 2007,
“fecha de adjudicación de las
obras de remodelación del Camp
Nou al prestigioso arquitecto inglés
Norman Foster”, según se escribe
en la página 178. El libro es un documento útil para conocer datos
concretos del club, sus triunfos y
fracasos deportivos, los problemas
económicos que rodearon el traslado del estadio de la calle Numància
a su emplazamiento actual, y detalles quizá hoy menos divulgados,
como la ayuda solidaria del club
durante la guerra civil española. La
obra explica la trayectoria del club
en les Corts, pero se queda en la

Portada del libro
de explicar cómo han sido esos 85
años de vecindad, el texto hubiera incluido alguna referencia a la
agresión que sufren las zonas más
próximas al estadio con la llegada
masiva de vehículos privados en
días de partidos y que el ayuntamiento no sabe o no quiere controlar. Porque el Barça es la ilusión de
muchos ciudadanos, pero también
un vecino difícil y complicado, por-

que difícil y complicada es la situación que genera un tráfico intenso
y un aparcamiento descontrolado
sólo permitido a los aficionados
del Camp Nou, incluso a costa de
la tranquilidad de miles de vecinos
de les Corts. Pero incluir en el texto una referencia a esas molestias,
a esos problemas de vecindad, era
tanto como aceptar la incapacidad
municipal para dar respuesta a las
exigencias de les Corts, que desde
hace años solicita un plan de movilidad que el ayuntamiento racanea,
un plan que estaba previsto en el
PAM del 2003-07 y que no se llevó a
cabo y que ha vuelto a incluirse en
el actual, para el periodo 2007-11.
Y si se hace un libro para explicar
cómo ha sido la historia conjunta
de una entidad deportiva y un barrio hay que explicar lo bueno y lo
malo, porque no hay nadie perfecto, ni siquiera el Barça.
La inclusión de la imagen del nuevo
estadio de Foster viene a ser como
el paradigma de lo que desde hace
muchos años ocurre en les Corts:
la supremacía de lo espectacular
sobre lo necesario, el sometimiento de las necesidades colectivas a
los intereses privados. El distrito ha
perdido espacios públicos sin haber cubierto antes los estándares
mínimos de equipamientos. Faltan
residencias de mayores, no hay
centros de día para discapacitados,
los proyectos de los centros escolares se eternizan, las instalaciones
deportivas públicas son escasas,
pequeñas y su estado no es el
deseable. Frente a deslumbrantes
proyectos de fachadas de vidrio de
monumentales estadios de fútbol
llamados a asombrar al mundo, les
Corts es el único distrito de Barcelona que carece de piscina y pabellón cubiertos de uso público, y es
así porque el ayuntamiento prefirió
ceder suelo de su propiedad a empresas privadas. Quizá ha llegado
el momento de que el alcalde escuche primero a los vecinos y después a un club de fútbol.
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Festes veïnals,
festes sostenibles
Alfons López
Mireya Plaza
Tècnics del projecte
“Implica’t amb els Residus!”
Els actes festius són una de les principals activitats de les associacions
de veïns. Revetlles, festes majors,
carnestoltes, mostres culturals,
concursos de paelles, celebracions
d’aniversaris, torneigs d’escacs o
homenatges a la gent gran... són
totes activitats molt comunes a les
associacions i totes elles generen
residus. Per això les festes mereixen una atenció especial quan parlem de millorar el comportament
ambiental de les nostres entitats.
Els principis jeràrquics dels residus són coneguts per tothom:
reduir, reutilitzar i reciclar. És en
aquest ordre, per tant, que cal introduir mesures per fer una festa
més sostenible, ja sigui un picapica al local o una festa al carrer

per a centenars de persones. La reducció de residus ens pot semblar
la més complicada d’aplicar, però
no hem d’oblidar que és la part
més important: el millor residu és
aquell que no es produeix.
Sense cap dubte és a les festes
que inclouen menjar i beure on es
produeixen més quantitat de residus: restes de menjar, envasos
de plàstic i llaunes, vidre... I el
problema més greu de les activitats amb menjar és la vaixella. En
aquests casos el més fàcil és fer
servir vaixella de plàstic i llençarho tot a la mateixa bossa, encara
que no és el més correcte.
En primer lloc, cal que a l’hora de planificar una festa es valori
si és possible reduir aquest tipus
de residu. Cal evitar sempre que
sigui possible l’ús de les vaixelles
d’usar i llençar amb alternatives
com ara servir el menjar en paperines o en llesques de pa que facin
la funció de plat.
En cas contrari existeixen dues
opcions per evitar el plàstic: les
vaixelles reutilitzables (plàstic
dur o porcellana, que poden ser
propietat de l’associació o de lloguer a un càtering) o les vaixelles
compostables. Aquestes darreres
són igualment d’usar i llençar, però
en estar fetes de paper i una cobertura natural (midó de blat de
moro) són compostables i es poden
llençar al contenidor de la matèria
orgànica.
Igualment, en el cas de la beguda existeix l’opció de fer servir el got de plàstic reutilitzable.
Aquest got, irrompible i econòmic,

espectacles adreçats principalment
a públic infantil s’especialitzen en
la temàtica ambiental. Així, es pot
incloure a la festa un espectacle de
pallassos que expliquin la necessitat de reciclar o organitzar tallers
per fabricar joguines a partir d’ampolles de plàstic o pots de vidre,
per exemple. Altres opcions per
potenciar el caràcter ecològic de
la festa poden ser la decoració de
l’espai amb materials reciclats o la
inclusió d’exposicions amb contingut ambiental.
És necessari que tots aquests
aspectes es discuteixin i acordin en
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La reducció i reciclatge
de residus a les festes
populars són també una
eina de sensibilització

implica’t amb els residus

Bujols de reciclatge a la Festa del Veí (Ripollet)
s’ofereix als assistents a canvi d’un
dipòsit simbòlic (50 cèntims o un
euro) que garanteix el retorn dels
gots als organitzadors, per ser rentats i usats en una propera ocasió.
El reciclatge dels residus generats a les festes també és possible
si es planifica convenientment. Cal
demanar al respectiu ajuntament
contenidors de mida mitjana per a
cadascuna de les fraccions de residus que es generaran a la festa
(tècnicament dits bujols de 120 litres, semblants als bidons de què
disposen les botigues) de manera
que a l’espai de la festa es puguin
distribuir i fer-los accessibles a tots
els assistents. D’aquesta manera
es dóna la possibilitat de reciclar
a aquelles persones que ja tenen

l’hàbit de fer-ho i alhora animem
a participar a aquelles que no fan
la separació dels residus habitualment.
Aquestes pràctiques de reducció
i reciclatge de residus a les festes
populars constitueixen, per tant,
no només una forma de fer les festes ambientalment sostenibles sinó
també una eina de sensibilització
de la població. La festa pot suposar
una bona oportunitat per donar un
missatge de respecte al medi ambient i es pot aprofitar el caràcter
lúdic per fer arribar a més gent la
importància de fer una correcta
gestió dels residus que generem.
Existeixen molts recursos en
aquesta línia. Algunes entitats dedicades a l’organització de tallers i

l’àmbit de la comissió organitzadora i que un cop passada la festa
se’n faci una valoració conjunta per
tal de millorar el possible de cara
a l’any següent. No s’ha d’oblidar
tampoc la importància de la informació perquè les mesures aplicades
arribin a tots els assistents: fer una
bona difusió de quines han estat
les mesures adoptades i dels canvis
introduïts per fer que la festa sigui sostenible, per tal que tothom
pugui participar, ja sigui en la recollida selectiva o en el bon funcionament del got reutilitzable. Per
això es pot fer servir la megafonia,
cartells i pancartes o designar un
equip de persones que supervisin la
festa i ajudin a fer una separació
correcta dels residus.
De qualsevol manera, s’ha de
destacar el caràcter pioner de les
associacions de veïns en les festes
sostenibles. L’ús del got reutilitzable, els espectacles ambientals o
la recollida selectiva són mesures
encara poc freqüents a les festes
de la ciutat però que gràcies a les
AV comencen a ser habituals als
barris.
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El Tibidabo, en perill
La construcció de la
nova muntanya russa
topa amb l’oposició
dels veïns i els partits
de l’oposició

formant, així, part de la Xarxa Natura 2000, protecció especial que
la Unió Europea concedeix als espais d’especial interès ambiental
que cal protegir, i, a més, està en
tràmits per aprovar-ne la declaració com a parc natural.
Aquestes entitats acusen l’Ajuntament d’utilitzar les comissions
participatives només per justificar
el tràmit de la UE, que obliga totes
les institucions públiques a establir
unes vies de participació a la societat civil en totes aquells projectes
que afecten la ciutadania.

Alícia Tudela
Tot i que un dels punts destacats
del Pla d’Actuació Municipal per a
la present legislatura era ampliar
les zones verdes de la ciutat, l’alcalde de Barcelona, Jordi Hereu,
ha decidit tirar endavant la tala
d’alzines del Tibidabo per construir
la nova muntanya russa del parc
d’atraccions. L’actuació està sent
molt polèmica per l’oposició d’entitats com la Plataforma en Defensa de Collserola, SOS Tibidabo o les
associacions de veïns i els partits
de l’oposició al consistori, que hi
van votar en contra en el ple.
Tant les entitats civils com els
partits polítics no han trigat a reaccionar i a emprendre accions legals
contra l’Ajuntament. En aquest
sentit, SOS Tibidabo denuncia “la
manera apressada com s’ha fet tot,
en contra de la ciutadania i dels
partits polítics (CIU, PP, ERC)”. Des
d’aquesta entitat, s’insisteix que
l’empresa PATSA i l’Ajuntament de
Barcelona han procedit a la tala
d’alzines d’un alzinar centenari i
catalogat en la llista d’interès comunitari de la Unió Europea. “La
tala ja és irreversible, però estem
fent tot el que es pot fer des d’una
entitat civil”, afirma Carme Carmona, secretària de SOS Tibidabo.
En aquest sentit, considera que “la
manera com s’ha iniciat la tala és
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La Plataforma en
Defensa de Collserola
i l’AV en Defensa
del Cim del Tibidabo
denuncien que han
estat apartades del
procés participatiu del
parc d’atraccions per
les queixes que han
presentat a la fiscalia,
el ministeri i la UE
il·legal” ja que va començar el 15
d’abril passat, quan encara s’estava en tràmits de presentació de
recursos. Per tot plegat, van denunciar l’Ajuntament davant els
Mossos d’Esquadra i el jutjat de
guàrdia per prevaricació, danys i
delicte ecològic. A més, també van
presentar un escrit a la fiscal en
Cap del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Teresa Compte.
Al mateix temps, han denunciat els
fets davant del defensor del poble
europeu i el representant de la Comissió Europea a Espanya. De moment, tot ha estat admès a tràmit i
estan esperant resposta.
A més de les accions legals, SOS
Tibidabo i altres entitats, com la
Plataforma Cívica per la Defensa
de Collserola, han organitzat diversos actes de protesta per evitar
que l’Ajuntament de Barcelona,
PATSA, BSM i Jardineries Mois continuïn amb la tala d’alzines del Tibidabo, per reclamar la suspensió
de les obres de la muntanya russa i

Tallada d’alzines
Tot i que l’Ajuntament diu que
es tallaran només 58 alzines, segons SOS Tibidabo, se n’acabaran
tallant moltes, unes 250 més, ja
que la base de la muntanya russa
abasteix 109 pilons de formigó i cadascun té un radi d’entre 4 i 5 alzines. De moment, se n’han tallat
57 i n’hi ha unes 22 per trasplantar.
A més, insisteixen que, segons els
biòlegs, és del tot improbable que
una alzina centenària sobrevisqui a
un trasplantament.

L’oposició, als jutjats

S’ha d’afegir més pressió a la muntanya del Tibidabo?
reivindicar que Collserola es declari Parc Natural sense retallades de
cap mena.
En aquest sentit, el passat 13
d’abril la Plataforma en Defensa de
Collserola (PCDC) va organitzar una
concentració que va reunir més de
1.000 persones a la plaça del Tibidabo per reclamar que Collserola
es declari parc natural sense cap
mena de retallada. Des de PCDC
s’ha denunciat que està previst urbanitzar a Collserola 8.000 hectàrees de terreny.

Sense participació ciutadana
D’altra banda, la PCDC i l’Associació de Veïns del Cim del Tibidabo han denunciat que han estat
apartats del “procés participatiu

joan morejón

que l’Ajuntament de Barcelona
ha dut a terme sobre el Pla especial dels usos i urbanisme del parc
d’atraccions”. En aquest sentit,
creuen que “aquesta expulsió” ha
estat conseqüència de les queixes
que les dues entitats han presentat a la Fiscalia de Medi Ambient
del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, al Ministeri de Medi
Ambient del Govern de l’Estat espanyol, i a la Unitat de Natura i Biodiversitat de la Unió Europea per
les irregularitats en la remodelació
del parc d’atraccions. Aquestes entitats posen èmfasi en “la postura
irreconciliable que l’Ajuntament, a
través de la regidoria d’Urbanisme,
té sobre l’entorn del Tibidabo”. El
parc està al bell mig de Collserola,

L’oposició a l’Ajuntament també
s’ha mogut i CiU ha presentat davant del jutjat contenciós-administratiu un recurs, que ha estat
admès a tràmit contra la decisió
de l’ajuntament de no aturar les
obres de construcció de la muntanya russa en contra del que es va
votar a l’últim ple. CiU sosté que
la forma de procedir del govern
és antidemocràtica perquè ha donat l’esquena al vot majoritari.
Des de l’Ajuntament es defensa
que la decisió no és il·legal ni irregular ja que un projecte, com en
aquest cas el de la muntanya russa,
pot ser executat per una empresa
municipal per delegació del poder
executiu directe de l’alcalde. El
cas també ha arribat al Parlament
de Catalunya. El grup de CiU ha
presentat una proposta de resolució que insta el govern català a
aturar les obres i a “paralitzar definitivament el projecte. Aquesta
iniciativa es votarà a la comissió de
política territorial.

En 5
paraules
Tramvia
S’anuncia el final del “tramvia
interruptus”. S’avança per
buscar la connexió entre
Trambaix i Trambesòs. El camí
més curt és la Diagonal. Però
comença a prendre força una
proposta que els uniria donant
una volta per Urgell, Colom i
Ciutadella. La Diagonal és el
camí natural en línia recta,
però, preocupa el cotxe. Se li té
por. Que s’obri un debat sobre
com unir els dos tramvies i que
aquesta vegada el cotxe no
imposi les seves lleis.
Transports de Barcelona
Surt, marxa, el fan fora,
dimiteix el conseller delegat i
diversos càrrecs de primera línia
de TMB i pren el comandament
Dídac Pestaña, anteriorment
alcalde de Gavà i home
proper al president Montilla.
L’Ajuntament de Barcelona
manté la presència política
però la direcció li és aliena. Les
companyies reforçaran el seu
caràcter metropolità. Barcelona
queda limitada a la seva
denominació. No ens estranyaria
que d’aquí poc proposessin
canviar-ne el nom.
Barcelonins
Amb dades del gener de
2008, 280.817 barcelonins
pertanyen a 160 nacionalitats.
Els equatorians continuen sent
majoria, però perden terreny.
De cada 100 veïns i veïnes,
17 han vingut d’altres llocs.
Aquesta mitjana la supera Ciutat
Vella, amb una taxa del 39,7% i
Sants-Montjuïc, amb un 19%.
Batxillerat nocturn
Són 4.700 alumnes que estudien
a la nit. Per la seva situació
laboral, familiar o de qualsevol
altra índole, no poden assistir
als centres d’ensenyament als
matins o les tardes. No solen
pertànyer als sectors socials
més rics. Volen tancar aquest
servei i que la gent estudïi
per internet. Manifestacions i
pancartes van denunciar que
“els pobres no podem estudiar”.
Davant el clima que s’ha creat,
el Govern ha decidit tancar el
només el 50% del servei, en
comptes de recollir aquestes
reivindicacions.
Privatització de la línia 9
El cost d’aquesta línia s’ha
triplicat. Les rectificacions
realitzades a un projecte
mediocre o incomplet han
alarmat la Conselleria. Fins
el moment, el cost ha pujat a
6.500 milions d’euros, i té un
finançament de 3.500. Els 3.000
restants podrien aconseguirse privatitzant la gestió
d’algunes estacions. Resulta
molt contradictori no mantenir
pública i unida la gestió de totes
les estacions d’una línia que ha
d’unir Barcelona amb l’aeroport.

De moment s’han tallat 57 alzines centenàries i n’hi ha unes 22 per trasplantar

joan morejón

Habitatge i immigració
Un de cada quatre immigrants
viu en un pis sobreocupat.
Un habitatge es considera
sobreocupat quan cada persona
que l’habita no disposa d’un
mínim de 15 metres quadrats.
La major part hi viuen en règim
de lloguer (el 56%) i el fet
que accedeixin a la propietat
de l’habitatge no implica una
millora en les seves condicions.

Opinió
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montse cervera
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20 anys reivindicant
el dret a l’avortament

paseantes observadores
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Can Ricart, Bé Cultural
d’Interès Nacional

La veu del
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A un any de mandat convé fer un balanç de l’actuació del
govern municipal. Un balanç que té més ombres que llums.
La manca de majoria ha dut l’equip de govern a escometre
aquelles qüestions parcials que (amb una peculiar
interpretació de les normes) no requereixen de majoria per
a la seva aprovació, ni que sigui fent servir la tàctica de
fragmentar els projectes amb la finalitat que el cost baixi
i no requereixi una aprovació del conjunt de l’obra (aquest
seria el cas de la tristament famosa muntanya russa del
Tibidabo). No cal dir que, més enllà de la legalitat de les
accions, aquesta forma de fer genera greus dubtes sobre la
legitimitat democràtica, això en un moment en què la crisi
de la representació ha dut a mostres dramàtiques en països
veïns, com seria el cas italià.
El fet que el PAM no hagi estat aprovat, ha sostret
a la ciutadania un projecte integral de ciutat. Ni el
govern municipal ni l’oposició estan oferint avui una real
alternativa a un model de ciutat que cada cop mostra més
les seves misèries.
Farem el repàs, a tall d’exemple, d’algunes mostres
d’aquestes polítiques erràtiques davant dos dels grans
reptes que tenim plantejats: la precarietat econòmica
o la crisi ambiental. Tot i l’avenç cap al desplegament
dels serveis socials de proximitat, i haver incrementat la
inversió en aquest terreny, hi ha diversos indicadors que
ens mostren que les polítiques municipals són encara massa
tímides i, en certa mida, arriben tard.
El recompte de persones sense sostre que van dur a
terme diverses entitats i persones voluntàries, va posar de
manifest que a Barcelona hi ha prop de 700 persones que
viuen al carrer, això sense haver tingut en compte aquelles
que es refugien a Collserola o Montjuïc. No sabem però gran
cosa d’aquestes persones ni s’ha contemplat aquelles que, tot
i tenir un sostre, no tenen el que es pot anomenar una llar.
La crisi econòmica, fenòmens d’assetjament immobiliari,
provoquen un degotall de desnonaments front als quals els
serveis socials no reaccionen, o no ho fan amb la celeritat
que seria necessària. Les condicions contractuals de les
persones que donen suport a persones en situacions de
vulnerabilitat, per exemple les treballadores familiars,
treballadors i treballadores de residències de gent gran, són
tan precàries que les situen com a subjectes en el llindar de
la pobresa.
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El ninot de
El Roto

Ciutat sense projecte

La veu dels
lectors
Trens per rics pagats
pels pobres
Sabut és que les grans infraestructures, com l’AVE, es paguen
del calaix dels impostos. I també
sabem que en aquest país només
en paguem les classes baixes i mitjanes.
Les grans fortunes ja tenen escapatòries i amagatalls per no tributar. Doncs l’AVE a Madrid, pagat
amb els impostos de tots els que
en paguem, només donarà servei
als rics, atès l’altíssim cost del
bitllet.
Avui es pot viatjar a mig mon
per menys diners que anar a Madrid en AVE. Viure per veure-ho.
Jordi Soler
Barcelona

La cultura del no
y el ayuntamiento
En los últimos años se alude con
gran frecuencia a la llamada “cultura del no”. Con esta expresión
se acusa indiscriminadamente a
todos aquellos que manifiestan alguna crítica o descontento con decisiones o propuestas municipales
(y de otros órganos de gobierno).
Urbanistas, políticos, politólogos,
y diferentes personas comprometidas con el poder acostumbra a
esgrimir esta expresión para descalifica a los que opinan críticamente sobre algo que ellos hacen
o proponen.
En realidad, la crítica está mal
dirigida. Los que verdaderamente
defienden la cultura del no son

los políticos que se oponen a las
peticiones de los ciudadanos, sin
detenerse siquiera a considerarlas. Y también los arquitectos y
urbanistas que diseñan edificios,
equipamientos, parques y planes,
negándose a escuchar a aquellos
que proponen otras soluciones,
muchas veces acertadas o que - en
bastantes casos- permitirían mejorar los proyectos.
Frente a la cultura del no de
todos estos técnicos, políticos y
profesionales, defendamos la cultura del sí. Sí al diálogo, sí a la
participación, sí al mantenimiento
del patrimonio, sí a las propuestas
de parques sin murallas y abiertos
a la población, sí a mantener Collcerola como parque natural, sí a
la conservación de los árboles (y
rechazo de la cultura del ‘no a los
árboles’ que mantiene el ayuntamiento), sí a una renovación de los
políticos, sí a una mejor formación
académica de los arquitectos, sí,
en definitiva, a otra manera de hacer ciudad.
Col·lectiu Nova Ciutat

Els habitatges per a la
gent gran de la Marina
El futurs residents dels habitatges per a la gent gran del barri
de la Marina de Port de Barcelona,
finalment han pogut anar a visitar-los. Entre obres inacabades i
persones que s’afanyaven en una
neteja per fer agradable la presentació d’una edificació per finalitzar, es podia accedir pels tris-

tos corredors grisos, sense pintar,
propis d’un centre penitenciari i
no d’un habitatge per a aquelles
persones que, limitades de recursos, han de passar-hi els darrers
anys de la seva vida. Sentia vergonya, no ja per la reduïda dimensió i per la manca d’intimitat que
representen els envans de pladur
transparents al so. Els acabats
barroers sonaven a un oblit i a un
insult a aquesta gent que ja ho ha
donat tot. Quartos de bany sense
cap separació, on el desguàs de la
dutxa sembla la reixa d’un clavegueró mal ajustada. Goteres per
defectes de tubs. Quina impressió.
Aquells que ho han promogut i en
són els responsables polítics i tècnics haurien d’haver-lo vist, però
sense catifes i persones pel davant
que els vagin escombrant el pas.
Aquesta obra, llargament esperada, de ben segur que no ha estat
supervisada ni seguida per una comissió d’experts. Òbviament, no
és el túnel de l’AVE. Cal que els
mirin ben a fons i al detall. La gent
gran, tot i la seva necessitat, no
es mereix això. Els habitatges poden ser senzills, inclús petits, però
sempre han de ser dignes.
J. Oriol Granados
Vilanova i la Geltrú

Les cartes enviades a la
secció de La veu dels lectors
han de tenir un màxim de
1.800 caracters (un foli). Ens
reservem el dret d’adaptar-les
si superen aquesta extensió.
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El portaveu
de la Favb

La Favb
renova
la Junta
El dia 5 d’abril va tenir lloc
la 36a Assemblea General
Ordinària de la Favb, que va
comptar amb la presència de 38
associacions de veïns i veïnes de
Barcelona. Durant la trobada es
van aprovar l’acta de l’anterior
assemblea, l’informe de gestió
i l’econòmic del 2007, i el pla
de treball i el pressupost per al
2008. L’assemblea va ratificar la
creació de la figura de President
Honorífic, que va concedir al
membre de junta Joan B. Isart
per la seva meritòria trajectòria
dins del moviment veïnal en
un acte molt emotiu que va
ser conduit per Zaida Palet,
la membre de junta més jove,
Joan Martínez, president de la
Confavc, Pep Sala, president de
l’AV de Sant Antoni (amfitriona
de l’acte i associació on ha
militat Isart) i l’alcalde de
Barcelona, Jordi Hereu. També
es van celebrar eleccions de

LA CAMBRA FOSCA
Narváez

Diputats
graciosos

El districte de Sant Martí,
del qual és regidor Francesc
Narváez, es caracteritza per
aplicar sense contemplacions
l’ordenança incívica
Últimament, ha multat amb
375 euros un membre de
l’AVV del Poblenou. El seu
delicte: enganxar cartells
al barri amb esparadrap
sobre un tema que crema

L’hotel Miramar,
de nou
L’hotel Miramar de Montjuïc és insaciable i ara vol expansionar-se
amb la construcció d’un bar mirador allà on fa uns anys va haver
un establiment similar. Allò més irònic i sagnant és que se’ns vulgui
vendre que la construcció aprovada serà més petita del previst
per reduir l’impacte visual. Potser no recorden que el projecte
de l’hotel es va modificar i ampliar malgrat que el seu impacte és
lamentable i la seva existència, un escàndol ciutadà.
especialment el regidor:
Can Ricart. L’AVV va
protestar i Narváez es va
comprometre a anular la
multa. El regidor no va fer
res, i l’ensurt li va arribar
al veí penjador de cartells.
L’AVV va haver de tornar
a reivindicar i el regidor,
aquest cop, sí va intervenir:
la multa ha quedat sense
efecte. L’ordenança crea
més problemes dels que
soluciona.

Serveis socials

Algú ens explicava que
diversos diputats del
Parlament comentaven el fet
que dos joves s’havien penjat
de la Sagrada Família exigint
la llibertat d’en Francesc
Argemí, Franki, un company
que es troba a la presó per
estripar una bandera. Els
senyors diputats es mofaven
dient que arribaven fortes
pluges i que ja baixarien. Ens
fa pena la poca sensibilitat
d’aquests diputats. Però
més pena ens fa que un jove
perdi la llibertat i se’l tanqui
a la presó per un motiu com
aquest. Les paraules honor,
política, diputats, banderes,
avui estan prou devaluades
perquè es castigui tan
durament el comportament
d’aquest jove.

L’any 2005 l’ajuntament de Barcelona va pactar amb la Generalitat
la construcció de 50 equipaments de serveis socials. D’aquests,
només 5 estan en funcionament. El més greu és que pràcticament
la meitat encara estan en fase preliminar, amb la qual cosa, queden
anys de llistes d’espera. L’Ajuntament, que és qui ha de cedir els
solars, reconeix que en molts casos hi ha problemes tècnics amb
aquests terrenys, no són idonis, s’han de requalificar o depenen
d’un pla urbanístic. Ho podem comprendre, però s’ha de donar
prioritat a aquests equipaments. Els afectats paguen molt car no ser
atesos, en tots els sentits.

EN POSITIU
joan linux

La Internacional
sopera ja té llibre

L’assemblea es va celebrar al
Centre Cívic Cotxeres Borrell,
al barri de Sant Antoni

l’entitat, amb el resultat d’una
nova junta renovada. Van
ser elegits: Eva Fernández,
presidenta; Albert Recio i
Jordi Giró, vicepresidents;
Antonio Fortes, secretari;
Zaida Palet, vicesecretària i
Josep Xarles, Rosor Poveda,
Esther Argelich, Silvianne
Dahan i Joan Termes, vocals.
Continuen com a membres de
la junta, ja que no tocava la
seva renovació, Albert Sorrosal
com a tresorer i Josep Ortiz,
Marcel·la Güell i Joan Balañach
com a vocals. L’assemblea va
aprovar l’entrada en la Favb
de dues noves associacions: la
Satalia, de Montjuïc i l’Òstia,
de la Barceloneta. Es va donar
de baixa l’associació Passatge
d’Isabel. L’assemblea va aprovar
5 resolucions: sobre el PAM, la
protecció de les víctimes de
l’assetjament immobiliari, el
dret a l’avortament, el futur
del parc de Collserola i la
requalificació d’equipaments
per destinar-los a habitatge (a
proposta de la Coordinadora
d’Associacions de Veïns i
Entitats del districte de les
Corts).

La calle,
de todos
Això pensen des de la
Federación de Asociaciones
de Vecinos y Vecinas de
Zaragoza, que s’ha unit
al rebuig ciutadà d’una
ordenança (in)cívica que
plantejava l’ajuntament
de la ciutat de l’Exposició
Internacional. La revista
titula “la calle gana”. I així
és. L’equip de govern de la
ciutat maña ha retirat el
text que havia presentat.
Zaragoza, tot un exemple per
a la Barcelona prepotent.

Barcelona, mitjançant l’entitat 9 Barris
Acull, està agermanada amb diverses
ciutats europees en una “internacional
sopera”. Berlín, Frankfurt, Lille,
Bolònia i algunes ciutats més celebren
anualment un festival mundial de sopes.
La sopa s’ha convertit en símbol de
trobada i convivència. Totes les sopes
són al mateix temps iguals i diferents.
Ara, amb motiu del V Festival de Sopes
de Nou Barris, l’editorial Viena ha
editat un llibre que recull més d’un
centenar de fórmules per prepararles i que inclou textos que expliquen
la procedència dels nous veïns que hi
participen i quins són els objectius de la
xarxa d’entitats 9 Barris Acull.

Biblioteca Huertas
Ja fa un any de la desaparició de Josep Maria Huertas Claveria i
un gest de l’Institut Besòs ens ha omplert d’emoció. Ha aconseguit
vèncer la resistència que posava la Diputació per dotar la biblioteca
social del centre amb un mínim de mitjans necessaris. La Diputació
només reconeixia la del barri de la Mina, però els veïns, alumnes i
professors han inaugurat una biblioteca i sala d’actes oberta a tot el
barri. El nom de la mateixa, Huertas Claveria, és tot un encert.

Kubotan
prohibit
Fa un any els mossos
d’esquadra el van
utilitzar per punxar
els manifestants. Es va
denunciar en un manifest
col·lectiu que el seu ús
representava un greu
precedent, que
el kubotan era
un arma no

reglamentària
i que s’havia de
prohibir. Un any
després, s’ha aprovat
una norma de règim
interior que en prohibeix
l’ús i també el de les
pistoles elèctriques Táser.
Encara està pendent la
col·locació de càmeres a
totes les comissaries.
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montse cervera
campanya pel dret
a l’avortament

20 anys vindicant el dret a l’avortament

a

questa vindicació forma
part del llegat del moviment feminista des de sempre. A les primeres Jornades Catalanes de la Dona al 1976,
era un dels temes més importants,
i el vindicàvem des del dret de les
dones a decidir sobre la nostra sexualitat, la nostra maternitat. I dic
des de sempre perquè, a més, encara
en el record de les nostres mares i
àvies quedava la Llei Eugenèsica de
la Generalitat republicana del 1937,
una de les legislacions més progressistes del món.
Per tant va ser un referent per
a tots els grups del moviment feminista, que evidentment ho lligàvem
a una anticoncepció lliure i a una
informació i formació sobre la sexualitat de les dones, i a més vindicàvem el dret al plaer i a separar la
sexualitat de la reproducció. El grup
DAIA va ser el grup pioner en aquest
sentit i van començar a parlar dels
centres de planificació familiar, el
primer dels quals es va obrir a Barcelona de manera pilot al 1979.
La campanya pel dret a l’avortament va mobilitzar moltes dones
arreu de Catalunya i les vocalies
de les associacions de veïns i veïnes
van ser molt actives en aquest tema,
en especial després del 1979, amb
els judicis de les dones de Bilbao. A
més, al local de la Favb ens reuníem la Comissió pel Dret a l’avortament (ja que encara no teníem Ca la
Dona).
Una de les tasques que va durar
més temps i de manera constant va
ser precisament el que dèiem permanències d’avortament, que fèiem
des de la Comissió i des de les vocalies. Consistia en donar informació
a les dones de la situació d’aquí i
informar-les de com podien avortar
a Londres o a Holanda i facilitar les
adreces de les clíniques, així com la
relació amb les agències de viatge i
amb els grups de dones d’aquells països per donar suport al procés. Però

paseantes observadores
idees heteorodoxes per a la
modernització de barcelona

Targetó editat
per Ca la
Dona amb una
imatge de la
manifestació
pel dret a
l’avortament
de l’any 1983
(fotografia de
Pilar Aymerich)

sobretot el que fèiem era explicar la
necessitat de treure del codi penal
l’avortament, de vindicar-lo com un
dret i exigir un canvi que possibilités poder avortar aquí en totes les
condicions.
I juntes vam fer mobilitzacions,
encadenaments, autoinculpacions,
anades al mercat a repartir fulls
i, cansades de les promeses sense
complir del govern, vam començar a
fer avortaments com havien fet les
dones a Itàlia i als EUA per aconse-

l

La llei actual no serveix: cal lluitar de
nou per la despenalització total de
l’avortament i perquè es practiqui a la
xarxa sanitària pública. No pararem fins
que es reconegui el dret de les dones a
decidir i que no torni aquesta involució

guir aquest dret.
Ho vam fer quan ja teníem una
primera proposta de despenalització
al 1985, que va ser portada al Constitucional. Llavors, en el marc de les
II Jornades estatals que es van celebrar a Barcelona a les Llars Mundet,
es van fer dos avortaments. Totes
hem fet els avortaments i en seguirem fent era el nostre lema llavors.
Finalment, el Tribunal Constitucional va afegir a la despenalització
proposada la clàusula de la salut
mental que és el que ha permès de
manera contradictòria i absurda que
les dones poguéssim avortar aquí, i
es van començar a obrir clíniques
autoritzades, i els hospitals públics i
alguns professionals es van adherir
a l’objecció de consciència per no fer
avortaments.
És a dir, havíem avançat una
mica, però ni lliure (a decisió de les
dones) ni gratuït ( a càrrec de la xar-

Can Ricart, Bien
de Interés Nacional

L

a reciente declaración del
conjunto fabril de Can Ricart como Bien Cultural de
Interés Nacional por parte
de la Generalitat, parece que va a
contribuir a salvar un fragmento del
mismo. Queda por ver cual será su
futuro.
Afortunadamente, los técnicos
municipales han hecho oídos sordos
a las propuestas de algunos conservacionistas románticos que pretendían salvar todo el recinto y mantener los talleres e industrias que
allí existían en plena actividad. Son
muy oportunas las descalificaciones
que recientemente ha recibido el
patrimonio industrial del Poblenou.
Un conocido arquitecto y urbanista barcelonés, en declaraciones a
L’Avenc, nos ha recordado de forma
doctrinaria y esclarecedora que la
industria del Poblenou era “putrefacta y fastigosa”; y más recientemente, en un artículo de prensa ha
dictaminado que lo que queda son
“unos fétidos restos industriales del
siglo pasado”.
Es de desear que las intervenciones de los famosos arquitectos
que van a actuar en el viejo recinto

jordi tarrés

El futuro de Can
Ricart aún está
por ver

fabril de Can Ricart contribuyan a
darle el glamour postmoderno que
no tenía, y que tan magníficamente
se está consiguiendo en los edificios
levantados en el eje de la Diagonal,
con los que deberá estar en diálogo.
Todos los honorarios estarán justificados si lo consiguen. Esperemos
que la futura plaza de Pentecostés
(véase La Veu del Carrer nº 104) facilite el acceso a un excelente par-

que temático cultural, y que los arquitectos que diseñen la Casa de les
Llengues no nos saquen la lengua a
los ciudadanos (como muchos de sus
colegas acostumbran hacer cuando
construyen verdaderos bodrios en la
ciudad).
No conviene que sean demasiado respetuosos con el recinto, porque podrían contribuir a conservar
la memoria histórica de un pasado
industrial y laboral obsoleto y fétido que es mejor olvidar. Poblenou
será verdaderamente postmoderno
cuando acabe de convertirse en ese
espacio sin memoria histórica que
felizmente está pasando a ser.

xa sanitària publica), que és el que
vindicàvem des del començament.
Aquesta despenalització parcial
(per violació, salut física i psíquica
de la mare i malformacions del fetus) ve mancada dels dos elements
centrals que podien donar seguretat jurídica a les dones i als professionals (la decisió de les dones i la
gratuïtat dins de la xarxa sanitària
pública). Per tant hi van haver judicis a clíniques i professionals, i a la
Seguretat Social només es feien un
3% dels avortaments. Malgrat tot,
amb totes aquestes mobilitzacions
es va aconseguir en la pràctica que
moltes dones poguessin avortar en
bones condicions a la privada i els
darrers anys, malgrat que no havien
canviat la despenalització del 85 (tot
i les promeses de canvi al moment
de les eleccions per part del PSOE i
la derrota de les propostes de llei de
IC-Verds i Esquerra Republicana).
Es respirava una falsa tranquil·litat
en relació a aquest tema, que semblava aparcat.
Però a finals de l’any passat es va
començar a moure tot a Barcelona i
a Madrid. A Barcelona, per una denúncia d’E-Cristians que va portar
a tancar les clíniques del Dr. Morin
i que les històries clíniques de les
dones hagin estat confiscades i hagin hagut d’anar a declarar. És a
dir, s’ha tornat a posar en evidència
allò que ja havíem dit: que aquesta
llei no serveix i que cal lluitar de
nou per una despenalització total de
l’avortament i perquè es practiqui a
la xarxa pública sanitària.
Hem tornat amb les autoinculpacions a Barcelona, Tarragona i a tot
l’Estat i ara no pararem fins aconseguir que surti del Codi penal, que
es reconegui el dret de les dones a
decidir i que aquesta involució no es
torni a produir. Com sempre, esperem la col·laboració de tots els veïns
i veïnes de Barcelona per aconseguir-ho.
www.caladona.org

Candel y la
barraca
No fa ni un any de la mort de Paco
Candel i Carrer publica un ampli
dossier sobre el barraquisme a la
Barcelona del segle XX. Una referència a Candel era justa i necessària.
A les seves novel·les, contes, articles periodístics, convergeix la doble
marginalitat: la de l’ésser humà i la
del paisatge. Remetem els nostres
lectors i amics a l’àmplia obra de
Candel (en vam publicar una completa bibliografia
al
número 90
de la revista,
quan va fer
80 anys). Les
seves obres i
personatges
descobreixen com ningú la vida
dels Perchas,
el Redondo,
el Borde, el
Chorra i la
realitat dels
nuclis barraquistes de Montjuïc. Les
seves obres són imprescindibles per
apropar-se i conèixer la Barcelona
de la barraca.
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Memòria del barraquisme
Articles

marc andreu
lluís bou
luis caldeiro
equip d’estudi
barraques
de barcelona
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daniel gomis
cristina larrea
josep martí gómez
zaida muxí
andrés naya
Joan roca

Fotografia

Josep anton Álvarez
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Portada

anna carlota

DOSSIER

Aquest dossier vol fer memòria del
barraquisme, un capítol important de la
història de la nostra ciutat. Parlem dels
nuclis més importants del segle passat
sense oblidar els fenomens semblants
que es donen en ple segle XXI. És la
lluita permanent per un habitatge digne

Barcelona no sempre ha estat tan guapa
Jaume Fabre
Historiador i periodista

ls adolescents d’avui es queden
de pedra quan se’ls explica que fa
quaranta anys, el Montjuïc olímpic, la no menys olímpica vila d’Icària i
la zona del Fòrum acollien una població
d’unes 25.000 persones que vivien en
barraques i que una quantitat semblant
de barraquistes era repartida en altres
nuclis dispersos. Es pensen que Barcelona sempre ha estat tan guapa, que
sempre s’ha gaudit del benestar que va
portar l’ingrés a la Unió Europea, amb la
recepció d’importants ajudes solidàries
dels països més rics. Ignoren que no fa
gaire la discussió sobre el vel de les dones
hauria estat absurda, perquè eren multitud les dones que al nostre país portaven
un mocador al cap.
Els nuclis principals de barraques a la
Barcelona de fa mig segle eren a Montjuïc (amb els cinc barris de Jesús i Maria,
Can Valero, Sobre la fossa, les Banderes
i Tres Pins), la platja (amb els dos gran
barris de Somorrostro i el Camp de la
Bota), la Perona, on ara és la Ronda de
Sant Martí, el Carmel (amb els tres nuclis de Francisco Alegre, els Canons i Raimon Casellas) i Nou Barris, amb diversos
grups escampats. Al 1952 havia desaparegut, poc abans de la celebració del Congrés Eucarístic, una altra gran concentració de barraques situada a la sortida

E

l

Les barraques no van ser
una anècdota, sinó part
fonamental de la història
de l’urbanisme barceloní
durant tot el segle XX
de Barcelona per la Diagonal. Van anar
desapareixent també molts petits grups
dispersos per molts barris de la ciutat, no
sempre perifèrics. N’hi va haver fins i tot
a l’esquerra de l’Eixample.
Pel que fa a les més grans concentracions de barraques a la ciutat, el 1966 en
va començar el desmantellament, amb
l’enderrocament del Somorrostro per
deixar pas a unes maniobres militars durant la visita de Franco, i no es va acabar
fins poc abans dels Jocs Olímpics, amb
l’enderrocament per l’alcalde Maragall
de l’última barraca de Francisco Alegre.
Les barraques no van ser una anècdota, sinó una part fonamental de la història de l’urbanisme barceloní durant tot el
segle XX. Malgrat això, és molt poca la
informació que se n’ha conservat i molts
menys els estudis existents. La bibliografia és escassa i no existeix encara un arxiu especialitzat.
No hi ha encara cap gran història del
barraquisme a Barcelona. Només alguns
petits estudis parcials, clarament insuficients. Està per fer una feina exhaustiva
de buidatge de les notícies aparegudes
als diaris sobre el tema, per exemple. No
són moltes, perquè sempre es va considerar un tema a amagar, però alguns bons
reportatges del primer terç de segle haurien d’ocupar un lloc preferent en un arxiu sobre el tema. El de J. Roure Torrent
a La Campana de Gràcia del 6 de juliol
de 1912, “Les barraques de Barcelona”,

25. somorrostro

ahc-af

Inundacions al Somorrostro, 26 de setembre de 1955
per exemple. O el més analític del qui
més tard seria alcalde de Barcelona, Jaume Aiguader, “El problema de les barraques i els rellogats”, publicat al Butlletí
del Sindicat de Metges de Catalunya el
primer semestre de 1927.
De la mateixa època és l’interessant
llibre, una obra fonamental sobre el
tema, Los aduares de Barcelona, publicat el 1929 per J.M. Pons Freixa i J.A.
Martino. Tots ells fan referència al barraquisme associat als immigrants que
van venir a treballar al que havia de ser
primer l’Exposició d’Indústries Elèctriques de 1914 i va acabar sent l’Exposició
Internacional de 1929.
Durant el franquisme el tema va estar
proscrit de la premsa, fins al punt que
quan el periodista Luís Marsillach (pare
de l’actor Adolfo Marsillach) va signar,

amb el pseudònim Héctor, una discreta
columna a l’última plana del diari falangista Solidaridad Nacional, sobre les
deficiències de les Cases del Governador,
a Verdum, amb el títol de “Las casas de
papel”, va ser processat per “desacato a
la autoridad” i va estar tres dies empresonat. Tots els diaris, i no només el que
ho havia publicat, van haver de difondre
notes oficials desmentint les afirmacions
de Marsillach. Era l’any 1953.
A finals dels seixanta, un periodisme
diferent, de la mà de joves reporters, va
començar a introduir el tema amb precaució a les pàgines d’alguns diaris. Els
propietaris de mitjans no veien bé el
tema, perquè no feia vendre, però deixaven fer, i també ho tolerava l’autoritat
governativa del tardofranquisme, a partir de la nova Llei de Premsa de 1966,

sempre que no es carreguessin les tintes.
El 1969, Josep Maria Huertas va publicar un capítol dintre del nostre llibre El
Montjuïc del segle XX que és encara una
font d’informació indispensable sobre el
barraquisme a la muntanya.
L’Oficina d’Informació Urbanística del
Col·legi d’Arquitectes va crear un arxiu
de retalls de premsa en el qual es poden
trobar la majoria de les informacions publicades a l’època sobre el barraquisme.
Altres bones fonts d’informació són els
treballs de fi de carrera o de curs realitzats per alumnes de l’Escola d’Assistents
Socials i de l’ICESB, que en alguns casos
es conserven. Aquelles dues institucions
pedagògiques creades pel bisbat eren el
punt de trobada inevitable de tots els joves amb unes mínimes inquietuds socials. Els treballs d’alumnes sobre barris de
barraques de l’època tenen a més l’avantatge que alguns hi incloïen fotografies,
una altra vessant en la qual les mancances sobre el tema del barraquisme són
clamoroses. Els joves fotògrafs que van
començar a treballar els anys seixanta
i primers setanta (Maspons, Miserachs,
Colita, Pilar Aymerich... ) van incloure el
barraquisme entre els seus temes, però
més influïts a vegades per inquietuds artístiques vinculades al neorealisme italià
que a deixar constància documental de
la dura realitat. La generació següent ha
deixat més testimonis en els quals la denúncia prima sobre l’estètica. Joan Guerrero i Pepe Encinas, per exemple, tenen
als seus arxius material indispensable
per reconstruir els últims anys del barraquisme a Barcelona.
Les col·leccions de butlletins publicats
per associacions de veïns a partir dels
anys setanta i conservades en diverses
hemeroteques públiques són també una
font d’informació indispensable, igual
que els set volums dedicats als barris de
Barcelona que vam publicar amb Josep
Maria Huertas entre 1976 i 1980. En el
setè hi ha un capítol específic dedicat a
la Perona, el Camp de la Bota, el Somorrostro i altres barris de barraques, i en el
quart n’hi ha un altre sobre el barraquisme a Montjuïc.
No cal dir que els llibres de Francesc
Candel són indispensables per als aspectes més humans del barraquisme a Montjuïc i alguns de Joan Marsé per als del
Carmel. Però en conjunt, són tan grans
els buits informatius sobre aquest aspecte de la història de la ciutat, que només
queden superats per la manca de dades
sobre una altra forma d’habitatge precari
habitual en els primers temps d’estada a
Barcelona dels immigrants: els rellogats.
Una mica més àmplia és en canvi la documentació sobre el barraquisme vertical, és a dir sobre els grups d’habitatge
públic promoguts per organismes franquistes amb una qualitat lamentable.
Cal doncs plantejar-se seriosament
la creació d’un arxiu que vagi recollint
les fonts d’informació existents. Potser
el lloc ideal per ubicar-lo seria el nou
Museu de la Immigració de Catalunya.
D’aquesta manera el barraquisme quedaria definitivament associat a allò que
majoritàriament va ser (un lloc de pas
cap a un habitatge millor per als immigrants de la resta d’Espanya que arribaven a Barcelona) i no al capítol de la
marginalitat urbana amb el qual massa
sovint s’ha vinculat.
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Memòria de la construcció de la ciutat
Equip d’estudi
de les barraques de Barcelona

l barraquisme a la ciutat de Barcelona durant el segle XX ha estat un fenomen indissociable de
la història de la nostra ciutat. Les seves
causes, la seva dimensió i les solucions
que es van provar per a la seva eradicació, estan estretament relacionades amb
el desenvolupament de la ciutat. Per analitzar el barraquisme cal tenir en compte
la conjuntura de dos factors decisius: la
manca d’un mercat d’habitatge de lloguer assequible per a les classes treballadores amb salaris baixos, i per altra
banda, l’augment demogràfic sobtat de la
ciutat de Barcelona, en el qual la immigració, atreta per l’oferta de feina, va ser
un factor decisiu.
Durant el primer terç del segle XX, el
barraquisme va esdevenir un recurs per
a molts barcelonins i nouvinguts que, davant la dificultat d’accedir a un pis, optaren per aquesta forma d’habitatge. El lloc
que triaren per bastir les seves barraques
eren emplaçaments que la ciutat encara
no havia urbanitzat i on ja hi havia hagut una presència prèvia d’aquest tipus
de construcció, com les barraques de pescadors del front marítim o les dels picapedrers i hortolans de la muntanya de
Montjuïc. També s’assentaren en les zones no edificades de l’Eixample: el poblat
de Gabinetti, a tocar de la presó Model,
les barraques del pont del carrer Marina,
les del carrer Floridablanca amb Vilamarí, van ser assentaments intersticials estables que, junt amb els assentaments del
litoral com Can Tunis, el Somorrostro, el
Bogatell, el Camp de la Bota (Parapeto i
Pekin), i els voltants de Montjuïc - Magòria, el Polvorín, Animeta, la Cadenaconfiguraven la “Barracòpolis” del primer
terç de segle. No serà fins a la dictadura
de Primo de Rivera i davant l’eminent
inauguració de la segona Exposició Universal de Barcelona de 1929, que el Patronato Municipal de la Habitación va crear
quatre conjunts de cases barates (Ramon
Albó, Eduard Aunós, Baró de Viver i Milans del Bosch -posteriorment Bon Pastor-) per tal d’allotjar barraquistes dels
nuclis propers al recinte firal de Montjuïc. Segons els estudis de l’arquitecte
José Luís Oyón, es calcula que poc abans
d’aquest reallotjament que va fer minvar
el seu nombre, Barcelona havia arribat a
assolir l’esfereïdora xifra de 6.500 barraques en el seu terme municipal.

que amb dignitat afrontaven les dificultats de viure, en molts casos, mancats de
llum elèctrica, sense aigua ni clavegueram, vivint en espais molt reduïts i mancats de serveis municipals, donat que les
autoritats franquistes, tret de controlarlos o eradicar zones que obstaculitzaven
projectes urbanístics, no va dotar-los de
cap infraestructura que pogués semblar
una acceptació estable de la seva realitat.
L’església va ser l’única institució que
va suplir aquesta desatenció municipal,
organitzant escoles, dispensaris mèdics
i menjadors, en barraques o en alguna
edificació que rarament les autoritats els
permetia construir. A partir dels anys
seixanta, sota l’aixopluc d’institucions
com Cáritas, les Congregacions Marianes
o la Joventut Obrera Cristiana, sorgiran
iniciatives veïnals per tal de vindicar la
millora de les infraestructures i serveis,
i en alguns casos per organitzar cooperatives d’habitatge per tal de trobar una
solució a la seva situació i poder reformar
el barri on havien passat gran part de la
seva vida, com succeí a Can Tunis, al
Camp de la Bota o a la Bomba.

E

Manca d’habitatge popular
La misèria i la repressió de la postguerra dels anys quaranta expulsaven milers
de persones del món rural i Barcelona va
rebre novament un moviment migratori
que va trobar una ciutat que patia del
mateix mal: la manca d’habitatge popular. Les noves autoritats franquistes,
enfront del creixement desmesurat dels
assentaments de barraques que havien perviscut des dels anys vint, van intentar posar fre a un fenomen que fins
aleshores no havien abordat decididament. La creació del Servicio de control

Marxar al polígon

17. el carmel

colita/ahcb-af

Impressionant vista de les barraques del Carmel
y represión del barraquismo per part de
l’Ajuntament l’any 1949, posteriorment
sota la direcció de Jaume Mensa, pretenia, a través d’un cens, evitar qualsevol
nova construcció, ampliació o millora de
cap barraca. Malgrat els esforços oficials,
aquests assentaments van anar creixent
a causa de la necessitat, la perseverança
i la picaresca de molts ciutadans; altres
nuclis van aparèixer, com la Perona i el
Carmel, i les xarxes d’acollida familiars i
de paisanatge integraven els nouvinguts
a uns barris que, a mitjan anys cinquanta, ja formaven part de la realitat barcelonina. El 1957 el nombre de barraques
ascendia a 10.352 unitats, segons queda
recollit a la “Semana del suburbio”, jornades organitzades per l’església on es
tractava la problemàtica dels barris més
degradats a la ciutat. Pel que fa a les
barraques, parlem de gent treballadora

Equip d’estudi
barraques de Barcelona
Grup d’investigació
Coordinadors
Cristina Larrea, Professora titular
d’Antropologia Social de la UB
Mercè Tatjer Mir, Catedràtica de Didàctica de
les Ciències Socials de la UB
Investigadors
Xavier Camino, llicenciat en Antropologia Social
per la UB
Óscar Casasayas, llicenciat en Història per
la UB
Pili Díaz Giner, llicenciada en Antropologia
Social per la UB
Maximiliano Díaz Molinaro, llicenciat en
Història per la UB
Flora Muñoz, llicenciada en Antropologia Social
per la UB i en Sociologia per la UAB
Eva Cerveto, llicenciada en Antropologia Social
per la UB
Contacte barraques@gmail.com

Malgrat aquestes iniciatives veïnals,
els seus projectes de desenvolupament i
millora van quedar marginats davant la
planificació dels nous polígons d’habitatge social que l’Estat (Obra Sindical del
Hogar) i l’Ajuntament (Patronato Municipal de la Vivienda) van desenvolupar
en aquesta dècada per pal·liar el problema d’habitatge. La gran majoria dels nuclis de barraques van anar sent eradicats
i reallotjats en polígons allunyats de la
seva realitat, polígons inacabats, mancats de serveis, en els quals encara van
haver de lluitar durant anys per poder
gaudir d’unes condicions de vida òptimes.
Entre 1960 i 1975, Sud-oest del Besos, la
Pau, Sant Roc, Pomar, Cinco Rosas, Sant
Cosme, la Mina, Canyelles, entre d’altres,
van ser el destí de gran part dels veïns
dels nuclis de barraques, desapareixent
assentaments com el Somorrostro, Montjuïc i Jesús i Maria (Can Tunis). Arribats
als anys vuitanta, pervivien diferents nuclis que finiran amb l’embranzida olímpica el 1990: les barraques del Carmel,
que seguien el seu procés de lluita per
romandre al barri; Trascementiri, que
seguirà dempeus fins a la seva eradicació
amb la construcció de la Vila Olímpica; el
Camp de la Bota (l’actual Fòrum) i la Perona, on havien estat reubicades moltes
famílies que no van poder acollir-se als
reallotjaments, i on l’Ajuntament tractarà de disseminar les últimes famílies,
majoritàriament d’origen gitano, en pisos
del mercat secundari.
Avui, el record del barraquisme sovint
ha quedat oblidat i la seva empremta
ensorrada pels projectes urbanístics que
van forçar la seva eradicació. El seu testimoni continua viu, ja que foren milers
les persones que en van formar part. La
seva memòria, les seves vivències i el seu
treball en la construcció d’una ciutat que
els deu un reconeixement, són part de la
història de Barcelona.

CARRER106 Maig 2008 DOSSIER 16

y Estació de França

Nicolás González, ANC

“Llegaban en trenes abarrotados a los andenes de la
estación de RENFE, se alojaban en chamizos por falta
de casa. A estos chamizos se les llamaba barracas. Los
barrios de barracas brotaban de la noche a la mañana,

en las afueras de la ciudad, en las laderas de Montjuïc,
en la ribera del Besòs. Barrios infames llamados el
Campo de la Bota, Pequín (...)
La ciudad de los prodigios. Eduardo Mendoza

Las Hurdes barcelonines
Andrés Naya

ls estudiosos senyalen tres grans
onades d’immigració a la Barcelona al segle XX. De 1915 a 1935
van arribar 400.000 persones, a la dècada dels quaranta, 200.000, i entre 1950 i
1975 van arribar mig milió de treballadors i treballadores i les seves famílies.
Davant l’absència d’una política d’habitatge, el problema més important era
trobar unes parets que aixopluguessin
els nouvinguts. La construcció per part
dels treballadors de les seves pròpies
barraques era una sortida que anava
acompanyada d’unes condicions de vida
clarament indignes. Però aquesta no va
ser l’única ni tampoc la més nombrosa forma d’allotjar-se. Mentre al 1927 a
Barcelona hi havia unes 15.000 barraques que albergaven 70.000 homes i dones, els reallotjats en pisos superaven el
número de 100.000. Reallotjament volia
dir amuntegar-se en uns pisos que no
poques vegades superarien els actuals
pisos-pastera. Una altra modalitat també molt freqüent era estar de pensió: per
una habitació o una part d’ella es pagaven quantitats molt altes per la prestació
que es rebia. Els “llits calents” portaven
dècades funcionant.
Un mapa editat per l’Ajuntament al
1945 senyala 138 grups de barraques i
coves, de les quals 82 se situaven en terrenys particulars i 56 eren de propietat
municipal o de diferents institucions.
123 grups eren de barraques, 10 estaven
formats per coves i 5 tenien barraques i
coves.
En uns anys sense cap llibertat, els
barraquistes, parròquies, centres socials
i posteriorment les associacions de veïns
van prendre innumerables iniciatives
per practicar el recolzament mutu i desenvolupar llargues lluites per viure amb
dignitat i exigir el dret a un habitatge.
Algunes vegades les llibertats es van
imposar. La repressió va ser l’altra cara
de la moneda.
El mapa que reproduïm a les pàgines
següents és una mostra d’alguns dels
nuclis més importants que, durant diferents dècades i anys, han estat una realitat dels nostres barris al segle XX.

E

Y MAPES: d’ahir a avui

A l’esquerra, plànol de l’emplaçament
de barraques i coves de la ciutat de
Barcelona realitzat pel Servei del Pla de
la Ciutat sobre una base de l’any 1945. A
dalt, detall de la zona del Carmel, turó
de la Creueta del Coll i de la Rovira. Les
creus assenyalaven la perillositat de
l’enclavament
Al mapa gran, situació dels diferents
grups de barraques. La numeració de
les fotografies del dossier es correspon
amb la numeració dels enclavaments de
barraques del mapa

1. Avinguda Diagonal

Poblat de barraques ubicat en el districte de les Corts, enderrocat al 1952 amb
motiu de la celebració del Congrés Eucarístic. Van desaparèixer centenars de
barraques. Un exemple: 41 barraques del
carrer Sarasate que, amb el temps, van
donar pas a l’hotel Hilton o pisos de luxe.
La requalificació dels terrenys va fer que
es revaloritzessin. Una de les famílies
que en van treure més profit va ser la família Güell, propietaris de terrenys des
de l’avinguda de Pedralbes fins a la Riera
Blanca. 138 famílies barraquistes van ser
traslladades a Can Clos. La resta, a les
“Viviendas del Gobernador” a Verdum
(Nou Barris), la Perona o Sant Martí.

2. Torrent de Can Rigalt

Les barraques que portaven aquest nom
van ser l’últim nucli de les Corts. Van desaparèixer al 1974 i les 33 famílies que hi
vivien van ser traslladades a la Mina.

3. Camí de la cadena

Encara existents i situades al camí de la
Cadena del barri de la Bordeta, a Sants.
Es té coneixement de la seva existència
des dels anys 30. Són patis-barraques
que limiten amb la fàbrica de Can Batlló.
Al 1971 van quedar inundades. L’aigua
va superar el metre d’alçada i els ocupants van ser rescatats de les teulades.
Es diu que són les últimes barraques de
Barcelona. L’Ajuntament s’ha compromès a reallotjar els ocupants en pisos de
Can Batlló a finals de l’any 2009.

4. Avinguda de Madrid

L’obra col·lectiva La Barcelona de Porcioles situa una petita agrupació de barraques en aquesta via. No n’hem pogut
localitzar cap altra referència.

5. Ganduxer

El nucli barraquista estava situat en un
solar qualificat com a zona verda entre el

carrer Europa i Joaquim Molins. Marià
Ganduxer i Joan Güell eren dos dels propietaris del sòl ocupat per les barraques.
El primer també era regidor de l’Ajuntament. El grup de barraques situades al
carrer Joan Güell van anar desapareixent poc a poc. Quan el sòl va ser requalificat al 1974 com a sòl per a habitatge,
encara hi quedaven 3 o 4 barraques.

6. Eixample

Al 1912 un reportatge de Joan Vallès
publicat a La Veu de Catalunya i titulat
“Las Hurdes barcelonesas” parlava de
patis plens de barraques entre els carrers Floridablanca, Vilamarí i Entença.
“Els patis estaven plens de barraques on
la llum i l’aire tenien prohibida l’entrada”. Situades al costat de la presó Model,
les barraques van desaparèixer al 1927.
La comissió de l’Eixample va considerar
que era “una visió repugnant de misèria
i brutícia”.
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7. Aragó

El poblat de Cabrinetti, al carrer Aragó,
estava format per unes desenes de barraques.

8. Avinguda
García Morato

El projecte de remodelació d’aquesta part
del districte preveia l’obertura de la citada avinguda: l’abandó o la modificació
permanent dels projectes successius va
afavorir la presència de barraques a la
zona.

11. Montjuïc

A finals dels anys 70 els vessants de la
muntanya estan superpoblats de misèria. 50.000 persones viuen sota la uralita
entre el castell i el cementiri. La semana
del suburbio de Montjuïc, activitat portada a terme per la societat civil, situava
un total de 6.090 barraques que s’agrupaven i van tenir diversos noms (Can Valero, Tres Pins, la Fosa, el Morrot...)

12. Can Valero

En aquest sector de la ciutat hi havia una
important concentració de barraques, en
concret 250, que Primo de Rivera va fer
enderrocar el 1929 i n’envià els ocupants
a les Cases Barates acabades de construir.

Sub-barri dintre del conjunt barraquista
de Montjuïc i situat al costat de l’Estadi,
rep el seu nom d’un bar existent des que
s’hi van assentar les primeres barraques.
En l’espai que ocupava aquest bar es van
construir els estudis de Televisió Espanyola (Miramar). Un altre petit grup es
coneixia com Las Banderas, separat per
un pont de Can Valero.

10. Nord del Poble Sec

13. Tres Pins

9. Magòria

Al 1914 hi havia 5.000 barraquistes en
aquesta zona “en completa promiscuïtat,
falta d’higiene i tot tipus de malalties”,
segons cròniques de l’època. Al 1922,
pujant la muntanya, existien un miler
de barraques aprofitant fonts i torrents.
L’any 1971 una estadística municipal
parla de 12.000 barraques mentre que
un treball fet pel veí Elías Ortiz les augmenta a 17.000. Al 1973 van desaparèixer pràcticament totes. Continuaven dos
nuclis situats a la carretera de Montjuïc
(32 barraques al passeig de la Primavera i 33 més al carrer Cariteu, darrere del
teatre Grec). Al 1975 van desaparèixer
ambdues concentracions i els ocupants
són traslladats als pisos de la Mina, i han
de pagar una entrada de 1.275 pessetes
per accedir a la propietat.

Al 1965 l’Ajuntament construeix 60 barraques en un solar on existien tres grans
arbres per deixar lliure el solar de la
muntanya que necessitava per al parc
d’atraccions.

14. Sobre la Fosa

La Fosa va ser un conjunt de barraques
que Rovira Veleta va fer famoses amb
el rodatge de la pel·lícula Los Tarantos,
amb Carmen Amaya.

15. La Bomba

Altres concentracions de Montjuïc portaven els noms del Morrot, la Bomba, la Esperanza i Camí d’Esparles. La major part
de barraques d’aquests assentaments de
l’interior de la muntanya es van enderrocar l’any 1973. En les seves rodalies quedaria el barri de Can Tunis.

16. Can Tunis

Can Tunis era un barri humil de pescadors. L’any 1920 la Zona Franca n’expropia 900 hectàrees. Els afectats es traslladen a les barraques de la Muntanyeta. Al
1965 queden 500 barraques a Can Tunis,
300 d’elles en l’assentament de Jesús i
Maria. Els veïns van posar en marxa
una cooperativa que fracassà. Al 1972,
quan comencen a construir-se blocs de
pisos, encara hi vivien 4.000 persones
en 420 barraques. Al 1973 es dóna habitatge als últims veïns de la Muntanyeta.
Al 1977 encara queden 34 barraques i
alguns habitatges ocupats per persones
d’ètnia gitana. Es deteriora molt la situació en convertir-se en punt clau de
comerç i consum de droga. Recentment,
el Port de Barcelona ha acabat comprant
els terrenys i l’Ajuntament n’expulsa els
residents a canvi d’una insuficient indemnització.

17. El Carmel

Josep Maria Sagarra. ANC

6. Eixample

El poblat de Cabrinetti, al carrer
Aragó, amb la presó Model al fons
(1926-1928)

La zona del Carmel està molt present al
mapa que va publicar l’Ajuntament sobre el barraquisme al 1945, on proliferen
les coves (carrers Marsans i Rof i FontRúbia). A tres dels emplaçaments, tres
creus n’assenyalaven la perillositat (veure el mapa del 1945, a la pàgina 16). Al
Carmel se situa la data de les primeres
barraques l’any 1948. En aquesta zona
es concentraven quatre nuclis que agrupaven en total 570 barraques al 1956.
L’associació de veïns no s’aturaria, des
del 1972, per aconseguir a poc a poc habitatge digne per a tothom. Al 1977, 123
famílies accepten traslladar-se a Canyelles. Havia començat un procés que acabaria al 1990.

18. Ramon Casellas

Aquest grup, junt als altres dos del Carmel, correspon en realitat a Can Baró. En
aquest sector hi havia 135 barraques.

19. Francisco Alegre
ignasi r. renom

16. camí de la cadena

Polbat encara existent i situat al Camí
de la Cadena, al barri de la Bordeta
de Sants, es té coneixement de la seva
existència des dels anys 30

Davant mateix de les pedreres, i en uns
pronunciats desnivells, es van amuntegar més de 300 barraques en condicions
pèssimes d’habitabilitat.
passa a la pàgina 18

*
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* VE de la pàgina 17
20. Los Cañones

Situat al Turó de la Rovira, també es coneix com del carrer Maria Labernia. En
aquesta zona l’Ajuntament va intentar
impedir violentament la construcció de
barraques, però no ho va aconseguir. Les
110 barraques es van construir junt a les
instal·lacions antiaèries. Els materials
s’hi pujaven amb l’ajuda d’un cavall propietat d’un barraquista.

21. Turó del Carmel

Una quarantena de barraques i coves coexistien amb petits edificis del segle XIX
molt deteriorats. Aquest grup no va participar en les lluites reivindicatives. Un
altre grup es va instal·lar a prop de la
masia Can Toda.

22. Hospital
de la Santa Creu

Desenes de barraques i coves amb el clàssic sostre d’uralita i les pedres al damunt
que impedeixen que el vent se l’emporti,
es va aixecar junt a l’Hospital de la Santa
Creu en un solar on es realitzaven excavacions d’un poblat ibèric. Van desaparèixer al 1974 i els seus ocupants van ser
traslladats a la Mina.

23. La Perona

Les barraques situades al davant del Rec
Comtal, a la ronda de Sant Martí, i recolzades sobre el mur de les vies del tren,
s’estenien al llarg d’un quilòmetre i mig.
Unes 10 hectàrees ocupades per 5.000
persones. Van prendre el nom d’Evita Perón, una de les poques personalitats que
van visitar el dictador Franco. No tenien aigua corrent i les sis fonts públiques
cobrien les necessitats. Al 1974 són traslladades a la Mina 180 famílies, aquelles
que poden pagar una certa quantitat de
diners. Al 1982 els veïns de la Verneda
i Sant Martí culpen els barraquistes de
la inseguretat als barris. Van convocar
nombroses manifestacions. Al 1985 només quedaven en aquesta zona 90 famílies a la part de la riera d’Horta. L’última
barraca va ser enderrocada el 30 de juny
de 1989.

24. Rec Comtal

Barraques situades al barri de la Sagrera, entre el mur de RENFE i el Rec Comtal, quasi sempre sec i ple de brutícia. Al
1962 van patir les greus conseqüències
de les inundacions. Al 1964 hi havia 40
barraques sense llum, aigua corrent ni
lavabos.

25. Somorrostro

Les barraques situades entre l’hospital
d’infecciosos, la via del tren, la claveguera
de Bogatell i el mar, ocupaven una superfície de 10 hectàrees al Poblenou, al costat de la fàbrica de gas Lebon. La primera notícia de la seva existència data del
1882. El primer nucli que el va habitar
era de pescadors. Després de la guerra civil hi vivien 2.000 barraquistes. Al 1957,
a la semana del suburbio, es va anunciar
que el nombre de barraques era de 1.322
i els seus habitants, 9.599 persones. El
miserable barri va patir periòdicament
duríssims temporals. L’última vegada va
ser a l’any 1964 i va obligar a traslladar
642 persones a l’estadi de Montjuïc. El
barri va desaparèixer al 1966: el dictador Franco havia de presidir unes maniobres militars navals i no podia veure
tanta pobresa. Persones i mobles es van
carregar en camions i es van distribuir
per diferents llocs. Les màquines van fer
la resta.

26. Bogatell

La Guia urbana de Barcelona 1946-1947
parlava de “dues minúscules barriades
que són, sens dubte, allò més pobre de la
ciutat. Existeixen separadament als extrems del Districte X, immediates al mar.
Una és el Somorrostro i l’altra Pequín.”
Huertas Claveria qualifica de “confusa”
aquesta guia i es preguntava per què se
silenciava l’altre barri marítim de barraques, el Bogatell.

27. Camp de la Bota

Els seus límits eren la fàbrica La Catalana, el tallers de RENFE, la via del tren
i el mar. Ocupava 10 hectàrees als municipis de Barcelona i Sant Adrià. L’any
1925 va començar a créixer lentament.
Durant la guerra civil i la postguerra els
barraquistes van ser testimonis muts
dels afusellaments quotidians. L’última
execució va ser l’any 1952. L’any 1963
hi quedaven 289 barraques i una escola
situada a dintre del castell. Al 1974, amb
la construcció de la Mina, es van desmantellar els suburbis de la platja. No
obstant, al 1987 quedaven 72 barraques
i 385 persones vivint-hi. El juliol de 1989
el Camp de la Bota ja era història. Trista
història.

28. Pequín

Al 1870 unes famílies xineses munten
unes barraques a la platja a la desembocadura de la riera d’Horta i així neix el
barri de Pequín. Al 1905 els republicans
hi obren el Centre d’Unió Republicana,
amb una escola, un cafè i una cooperativa de consum. El 14 de febrer de 1917
s’inaugura i beneeix la primera font pública: ja no hi quedaven veïns procedents
de la Xina. Al 1929 el barri estava conformat per un llarg carrer, Sant Salvador, i
dues places. Comptava amb 60 casetes i
40 barraques. Com el Somorrostro, patia
contínuament els temporals. Al 1963 hi
quedaven 378 barraques, que van desaparèixer als anys 70.

29. La Mar Bella

Al costat dels banys de la platja de la Mar
Bella es va construir un poblat que va arribar a tenir un centenar de barraques.
El lloc era molt freqüentat: els berenadors El Gallego, El Català, Can Matapatos o Can Rafael s’omplien. La Mar Bella
va arribar a celebrar la seva festa major.

30. Cementiri
del Poblenou

Poblat ubicat entre la tàpia del cementiri i la via del tren, les barraques del
qual tenien propietaris que pagaven uns
lloguers de 18 pessetes mensuals. Eren
construccions d’una certa dignitat i van
ser enderrocades al març de 1990, un altre cop, per una raó externa: els esportistes olímpics no podien veure la pobresa
amb tota la seva cruesa.

31. Bon Pastor

16.Can Tunis

Fons TAF. ANC

Barraques de Can Tunis, 12 de
gener de 1974

Aquest nucli sorgeix l’any 1948 amb el
trasllat dels barraquistes del pont de la
Marina. Al 1972 encara hi havia 52 barraques.

32. Llano
de Santa Engracia

121 barraques situades al barri de Prosperitat del districte de Nou Barris. A
principis dels anys 60 el constructor Llovet va estafar els veïns en la construcció
d’uns nous habitatges. Els pisos es van
quedar a mig construir, sense finestres ni
portes, i van ser ocupats per alguns dels
seus compradors el 21 d’agost de 1974.
Als seus voltants es van construir barraques sense aigua, llum ni clavegueres.
El 1966 va començar una llarga lluita:
primer la parròquia i després l’associació
de veïns, van exigir habitatges dignes per
als barraquistes. Els nous habitatges es
van estrenar el 1983.

33. Verdum

Al 1952, abans de convertir-se pròpiament en barri, hi havia moltes barraques
a la zona. Les Viviendas del Gobernador
es van construir en molts pocs dies: 906
habitatges de 21 a 23 metres quadrats
per als barraquistes de la Diagonal. Veritables barraques, segons Huertas Claveria.

34. Guineueta Vella

250 veïns i veïnes vivien en barraques
sense clavegueres afectades per les
obres del segon cinturó (actual ronda de
Dalt). Els veïns van fer una assemblea
on no es van acceptar les expropiacions
si no es garantien pisos a Canyelles.

11. MontjuÏc

AHCB-AF, desconegut

El mirador de Miramar també va
estar envoltat de barraques

Arxiu històric del Poblenou

28. Pequín

El barri de Pequín després del
temporal de 1917
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Van detenir tres vegades les excavadores. Només 11 famílies no van acceptar
les condicions econòmiques. El barri va
desaparèixer.

35. Torre Baró

Des del 1968 es va lluitar per aconseguir
aigua corrent en aquestes barraques i habitatges autoconstruïts. Segons La Barcelona de Porcioles eren 150 barraques,

Una cronologia
inexistent
Pepe Encinas

23. La Perona

Interior d’una
barraca de la Perona
als anys 80

Joan Guerrero

23. La Perona

Fotografia del poblat de
la Perona al 1986

Ernest Vila

36. Vallbona
Gitanos als
descampats de
Vallbona, al
1966, procedents
de barraques
desaparegudes

KIM MANRESA

32. PLA DE SANTA
ENGRÀCIA
Nens jugant a les
barraques del Pla de
Santa Engràcia, al
barri de Prosperitat.
Principis dels 70

Arxiu Custòdia Moreno

20. Los cañones

Els barraquistes del Carmel
pujaven els materials de
construcció amb l’ajut d’un cavall

Volíem complementar la relació dels
nuclis de barraques més importants
del segle XX amb una cronologia de
les lluites veïnals per un habitatge
digne. No l’hem realitzat per
problemes d’espai i perquè no
volem ser repetitius. Al número 92
de Carrer, amb un dossier especial
dedicat a l’habitatge, vam dedicar
un parell de pàgines a aquest tema.
No obstant, volem senyalar que
les primeres lluites per l’habitatge
tenen com a base la millora de les
condicions de vida dels habitants de
les barraques.
L’any 1971 ja tenim constància
de les primeres denúncies dels
barraquistes de la zona de l’hospital
de Sant Pau a l’Ajuntament.
Van continuar els veïns de Torre
Baró reivindicant aigua corrent.
Pràcticament a tots els nuclis més
importants es va lluitar, amb el
recolzament de grups de joves de la
JOC, diverses parròquies i centres
socials. També hi van jugar un paper
important les anomenades assistentes
socials, que en el desenvolupament
de la seva feina estaven més a
prop dels barraquistes que de les
institucions públiques per a les
quals treballaven i que tenien nul·la
sensibilitat social.
Més endavant, durant els anys
70, les associacions de veïns i
els barraquistes afectats es van
dedicar a rebutjar propostes
injustes i reivindicar, no només
millors condicions de vida, sinó nou
habitatge en condicions. A partir
d’aquí, les associacions de veïns no
van oblidar aquest dret fonamental
durant dècades. Pràcticament a
tots els nuclis que van existir en
cada moment es va reivindicar i,
després d’anys i dècades de lluita,
es va aconseguir poder viure amb
una mínima dignitat. Pensem en
Santa Engràcia, el Carmel, Can Tunis,
Poblenou... Viure en les barraques
va conscienciar els seus ocupants,
que van aprendre que només units
i lluitant, organitzant-se, podrien
conquistar aquest dret fonamental a
l’habitatge. Aquestes lluites van ser
una veritable escola de democràcia
i ciutadania. L’última reivindicació
recollida és de fa unes setmanes
a instància dels afectats i l’AV
de la Bordeta. L’Ajuntament s’ha
compromès a reallotjar en pisos
aquests barraquistes de Sants. Seran
les últimes barraques?
encara que tot el barri és autoconstruït.
Els ocupants arriben de García Morato
i del Somorrostro. La lluita s’escalfa al
1973: el 25 de juliol, 1.000 veïns tallen
les autopistes per exigir que l’aigua arribi al barri i rebutgen el Pla Parcial. Eren
12.000 habitants que es van anar censant
progressivament.

36. Vallbona
Arxiu Huertas

27. Camp de la Bota

Nens al costat d’uns carros al Camp
de la Bota, a l’agost de 1968

Les barraques representen la major part
dels habitatges on vivien 300 persones.
Es va lluitar conjuntament amb Torre
Baró pel tema de l’aigua, que finalment
va arribar al 1973 i per la qual van haver
de pagar 9.445 pessetes.
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El Carmel més ignorat
lluís bou
historiador

o hi ha una data precisa de l’inici
d’aquests assentaments i malgrat que sempre s’ha parlat de
l’any 1948 com el moment clau del desenvolupament del barraquisme a la zona
del Carmel, de ben segur que s’inicià uns
anys abans. Tampoc hi ha una estadística precisa i fiable respecte del nombre
de barraques i dels seus habitants, probablement perquè a la zona del Carmel
hi va haver assentaments en diverses
localitzacions, cadascuna de les quals
responia a unes característiques particulars que es concentraven en quatre zones
conegudes amb els noms dels grups de
Raimon Casellas, Francisco Alegre, Los
Cañones i Cerro del Carmelo.
El primer nucli de barraques es va
constituir a la zona dels antics antiaeris aprofitant les estructures existents
construïdes durant la guerra en el cim
de turó de la Rovira; popularment es
coneixia amb el nom de Los Cañones,
batejat oficialment i amb posterioritat
com a Marià Lavèrnia pel carrer que hi
transcorre. Tot seguit es van anar constituint la resta de grups i un seguit de
petits assentaments al vessant nord del
turó de la Rovira que s’estenien de forma
aïllada fins al carrer Gran Vista. A inicis
de 1950 l’assentament de barraques a la
zona ja era un fet que no es podia aturar
malgrat els intents de l’Ajuntament per
eradicar-les procurant d’impedir més assentaments -amb fórmules més o menys
violentes-; finalment, l’any 1956 es reconeixia l’existència d’un total de 570 barraques al Carmel.
Si bé és cert que, geogràficament i
stricto senso, els nuclis de barraques de
Raimon Casellas, Francesc Alegre i Marià
Lavèrnia formaven part del barri de Can
Baró, des de sempre s’han conegut com
les barraques del Carmel; de la mateixa
manera que el procés de reivindicacions
col·lectives a favor d’un habitatge digne
per als barraquistes, endegat a partir de
l’any 1968, va ser una iniciativa sorgida
dels mateixos barraquistes bàsicament de
les zones de Raimon Casellas, Francesc

N

Arxiu custòdia moreno

17. el carmel

Manifestació dels barraquistes i
l’AV del Carmel als 70, baixant de
la carretera del Carmel a la zona de
barraques de Raimon Casellas
Alegre i de Los Cañones. En uns anys de
clandestinitat en què no estaven permeses les associacions, sectors de l’església
propers a les doctrines més progressistes
del moment (i no massa ben vistos pels
estaments eclesiàstics oficials), van ajudar a pal·liar les deficiències de tota mena
que patien els barraquistes. Aquesta ajuda consistí bàsicament en donar suport i
deixar fer als col·lectius que varen sorgir
dels tres sectors de barraques esmentats
i a partir dels quals nasqué el Centro Social del Carmelo, comptant inicialment
amb l’ajut de la parròquia de Sant Genís.
D’aquesta manera podien reunir-se, organitzar assemblees i iniciar un procés

que amb el temps es tornaria irreversible. Els mateixos protagonistes que van
impulsar el Centro Social del Carmelo
organitzarien l’Associació de Veïns del
Carmel l’any 1972.
L’any 1979 les competències en matèria d’eradicació del barraquisme es van
traspassar al Patronat Municipal de
l’Habitatge; fins aleshores no es disposava d’una estadística precisa i fiable del
nombre de barraques ni de famílies que
hi vivien a les quatre zones esmentades.
Un informe publicat a la revista Ahora
(articles: Especial Suburbio, núms, 3 i 4,
Barcelona, 1972), confirmava l’existència de prop de 40 barraques a la zona de
Marsans Rof, 110 a la del turó de la Rovira (amb 40 més disseminades pel vessant
nord), 135 a la zona de Raimon Casellas
i 306 a la de Francesc Alegre, sumant un
total de 631 barraques. El cens que establí el Patronat Municipal de l’Habitatge
en un informe emès el mes de novembre
de l’any 1979 en el moment d’assumir les
competències sobre el barraquisme (set
anys després), va ser el següent: el grup
de Raimon Casellas estava format per 26
barraques i a altres indrets del districte (sense especificar) n’hi havia 31 més;
el grup de Francesc Alegre el formaven
212, el del turó de la Rovira 7, Gran Vista
4 i Marià Lavèrnia 30, donant un total
de 310 barraques. Malgrat l’oficialitat
d’aquest informe, no es pot considerar
precís, ja que a la zona de Raimon Casellas hi ha constància de l’existència de
82 famílies que difícilment podien cabre
en 21 barraques. L’informe concloïa el
capítol dedicat a Población, actividades
y características, amb la següent reflexió:
(...) en otros puntos, como por ejemplo el
Carmelo, sus habitantes están plenamente integrados dentro del contexto general
del barrio, con trabajo estable y Seguridad Social la mayoría de la población
labora. Sus barracas están más arregladas, no es extraño que cuenten con agua
caliente, servicios, un mayor espacio interior y televisión. Su único problema −y
no es poco− es la carencia de vivienda,
además de estar situadas sus barracas en
un terreno muy abrupto, no dándose aquí
los problemas de marginación social tan
frecuentes en otros
puntos (...)
Més enllà de
la crua realitat i
la fredor dels números (encara que
no quadrin) i durant molts anys,
el
barraquisme
va formar part
del paisatge del
Carmel, la qual
cosa va ajudar a
fomentar la llegenda urbana que
l’identificava amb
un barri inhòspit
i perillós -on amb
prou feines hi pujaven els taxis-, adjectius acceptats sense
pal·liatius per una gran part de la ciutadania barcelonina que vivia al marge
i amagava el cap davant la realitat social existent al Carmel. Enrera quedaven
els qualificatius de barriada pintoresca
y risueña d’èpoques anteriors. Inhòspit,
segurament sí, tenint en compte l’escassa
accessibilitat; però pel que fa a perillós,
s’hauria de posar en entredit ja que més
perillós era per als qui estaven obligats
a viure en condicions molt dures (sense
aigua, llum, clavegueram, ni recollida
de brossa, etc.) en barraques situades en
llocs escarpats on la canalla podia prendre mal fàcilment. El grup de barraques
de Francesc Alegre, a més de ser el més
nombrós, reunia unes condicions pèssimes ja que algunes d’elles estaven situades al costat de veritables precipicis.
El grup del turó de la Rovira comptava amb prop de 110 barraques, una

Arxiu Patronat Municipal de
l’Habitatge de Barcelona

17. el carmel

Conjunt de barraques de Francesc
Alegre assentades damunt les
pedreres de Casa Vélez, al Carmel
(principis dels 70)
part construïdes damunt els antiaeris i
una altra pels voltants. L’aigua l’agafaven d’una font situada al carrer de Marià
Lavèrnia; quan no rajava l’havien anat a
cercar fins més enllà de la plaça de Sanllehy. A partir de l’any 1974 es varen
aconseguir, gràcies a les innumerables
gestions i accions de pressió encapçalades
inicialment per la vocalia de barraquistes del Centro Social del Carmelo (després Associació de Veïns del Carmel), la
instal·lació de contenidors per a la brossa,
wàters públics i aigua corrent per la que
havien de pagar 275 pts. trimestralment
que, dit sia de passada, mai van pagar. A
la barraca d’una de les dones de més pes
a la zona, coneguda com la Mamachón, es
va instal·lar una escola d’adults, impulsada també per l’associació de veïns. A
la casa de l’actual carrer Labèrnia núm.
6, llavors un bar, s’hi organitzaven balls
al so d’un manubri; les voltes sincopades
de la maneta van popularitzar el nom de
l’establiment: Bar Tatachín.
En aquest context va ser cabdal la
lluita protagonitzada pel Centro Social
del Carmelo (després Associació de Veïns
del Carmel) per tal d’aconseguir l’eradicació del barraquisme a la zona. Sorgit
dels mateixos barraquistes, el primer pas
va ser la creació d’una vocalia amb el propòsit d’aconseguir dos clars objectius: el
primer i peremptori, dotar les barraques
del Carmel de les mínimes infraestructures (aigua, pavimentació de carrers,
llum, construcció d’escales necessàries,
instal·lació de contenidors de brossa, etc.)
i, el segon i a més llarg termini, aconseguir la construcció d’habitatges socials
per als barraquistes dins del mateix barri. Aquesta vocalia de barraquistes va ser
una de les primeres de les múltiples que
es varen crear amb posterioritat a redós
de l’Associació de Veïns del Carmel.
Mentrestant, d’entre els barraquistes sorgiren uns serveis comunitaris de
subsistència encapçalats per un seguit
de famílies espavilades -com la coneguda
amb el sobrenom de los trompetas- que
muntaren pseudo negocis: dutxes, perruqueries, etc. de pagament. Al carrer de
França (al peu del mas de Can Baró) hi
havia uns safareigs públics també de pa-

gament; molt a prop, al carrer del Baró
de Sant Lluís hi havia instal·lades les
dutxes Sulina, prou concorregudes pels
habitants de la zona. El señor Pedro -el
guàrdia municipal de la zona-, feia la
vista grossa i es deixava subornar pels
barraquistes que ampliaven els límits de
les seves barraques controlades per un
funcionari de l’Ajuntament adscrit, òbviament, a la Falange. També l’església, a
través del pare Eduardo de la parròquia
del Carmel, seguia actuant de mitjancera en la solució de conflictes, mentre continuava entestant-se per escampar a la
zona la seva tasca evangèlica. A partir de
1968 i amb la creació, per part dels barraquistes, del Centro Social del Carmelo,
els problemes van començar a plantejarse buscant solucions i tocant de peus a
terra.
La fi del barraquisme al Carmel
El llarg procés endegat per l’Associació de
Veïns del Carmel l’any 1972 va culminar
amb l’enderroc de les darreres barraques
l’any 1990. Per arribar a aquest punt,
els barraquistes del Carmel van haver
de passar gairebé cinquanta anys de privacions i vint de lluita aferrissada abans
d’aconseguir els seus propòsits: un habitatge digne. Va ser un procés complex i
llarg, en el qual es van produir un seguit

l

Els barraquistes del Carmel
van haver de passar 50 anys
de privacions i 20 de lluita
aferrissada per aconseguir
un habitatge digne
d’entrebancs i malfiances de tota mena.
Una de les premisses importants que
sempre havia tingut en compte l’Associació era que la desaparició del barraquisme havia de condicionar-se a l’obtenció
d’un habitatge dins el mateix barri. Les
gestions iniciades l’any 1972 coincideixen
amb el final del mandat de l’alcalde Porcioles i la seva política d’eradicar, a qualsevol preu, el barraquisme de la ciutat de
Barcelona. El nucli veí de la zona del Carmel, els barraquistes de Sant Pau, van
ser traslladats a la Mina el 1974. A tocar
del conjunt de barraques de Raimon Caselles, s’estaven construint uns blocs de
pisos (Vista Park) en terrenys que havien
estat qualificats de zona verda. Els barraquistes del Carmel es negaren en rodó
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Un segle de barraques a la platja
marc andreu
periodista i historiador

i els pisos de luxe i el centre comercial de Diagonal Mar -aixecats per la multinacional nordamericana Hines i inaugurats a l’extrem
nord-dest de Barcelona amb pretensions
de barri nou des de finals del 2001- ni les
zones residencials de la Vila Olímpica i
del Front Marítim del Poblenou tenen
res a veure amb el paisatge barraquista,
obrer i industrial que, de forma indestriable, fins fa 30 o 40 anys va predominar en
la franja litoral que va de la Barceloneta
a Sant Adrià del Besòs. Els grans barrisplatja del Somorrostro,
Pequín i el Camp de la
Bota, i els més petits nuclis barraquistes de la
Mar Bella, el Bogatell i
Rere el Cementiri (que
va perviure fins a l’època
preolímpica), van configurar durant prop d’un
segle una realitat social i
urbanística que no es pot
oblidar.
Per entendre-la, cal
partir de la industrialització i les migracions
associades a un procés de
proletarització que va fer
créixer el Poblenou de les
146 cases de planta baixa
i 228 edificis de pisos de
1860 (amb 3.000 habitants) al gran Manchester català que a primers
del segle XX reunia
24.000 habitants i, a finals de segle, uns 60.000.
L’activitat industrial actuà com un pol d’atracció
de migracions provinents
sobretot de l’Aragó i del
País Valencià, especialment abundants a partir
de 1888, i que es reproduirien en grans onades
de la resta de l’estat als
anys 20 i als 50, i de fora
d’Espanya des dels 90. El
ràpid procés d’urbanització definirà el Poblenou
suburbial com un complex urbà atapeït, insalubre i llòbrec, on la convivència
entre les fàbriques i els habitatges particulars dels treballadors (humils i gens
confortables) era difícil de casar i procliu
al barraquisme.
Entre la Barceloneta i el Bogatell, el
Somorrostro, conegut perquè hi va néixer la ballarina Carmen Amaya, va existir entre el darrer quart del segle XIX i
el dissabte 25 de juny de 1966, quan va
ser enderrocat de cop perquè el dictador
Francisco Franco havia de presidir unes
maniobres militars a la platja barcelonina i, com va escriure Josep Maria Huertas, “no era tolerable la presència de la
misèria com a teló de fons”. Si el 1905
les barraques del Somorrostro eren 63,
vint anys després ja en sumaven 109,
on vivien 421 persones, segons un cens
municipal. Abans de la guerra, la premsa
ja pujava la xifra de barraquistes a prop
d’un miler. I el 1957, el cens de la Setmana del Suburbi va comptabilitzar al
Somorrostro 1.332 barraques i 9.500 habitants, sotmesos a les inclemències dels
temporals. En ser enderrocat el barri el
1966, molts dels 3.000 veïns que encara
hi quedaven van ser allotjats en barracots fins que es van acabar els blocs del
barri badaloní de Sant Roc.
L’altra gran zona barraquista del litoral, el Camp de la Bota (entre la riera
d’Horta i el Besòs, la via del tren, la fàbrica Macosa i el mar), va servir successivament de camp de proves d’artilleria
a l’exèrcit; de barri de barraques (fins
al 1989, veí del també nucli barraquista
de la platja de Pequín, desmantellat el

N

a abandonar el barri per anar a viure a la
Mina i l’Ajuntament els va fer la proposta d’adquirir uns habitatges assequibles
que el Patronat Municipal de l’Habitatge
estava construint al polígon Canyelles.
En un principi aquesta proposta no va
ser ben rebuda per l’Associació de Veïns
del Carmel que insistien en quedar-se en
el barri. Malgrat tot, 123 famílies decideixen acceptar la proposta i es traslladen a viure a Canyelles l’any 1977. Per a
l’adquisició dels habitatges es van aconseguir les condicions econòmiques proposades per l’Associació, és a dir -llevat de
l’import de l’entrada- les mensualitats de
lloguer o amortització (fins a 24 anys) no
representaven xifres superiors al 10% del
salari de les famílies. L’any 1977 l’alcalde Josep M. Socias signà un conveni amb
l’Institut Municipal de l’Habitatge per
a la construcció de 1.069 habitatges de
tipus social a Barcelona, dels quals 161
es preveien construir al Carmel. Els terrenys triats per a la construcció d’aquests
nous habitatges eren, precisament, els
que ocupaven les barraques de la zona
de Raimon Caselles, la qual cosa provocà
desconfiança i recel entre els barraquistes (82 famílies) que tenien por de ser
desallotjats -mentre duressin les obressense obtenir cap contrapartida. Molts
veïns es van negar a abandonar la barraca on malvivien i es crearen certes tensions entre el col·lectiu de barraquistes.
Finalment, pel maig de 1980 els terrenys
queden lliures per iniciar la construcció
dels anomenats pisos verds. De les 82
famílies, 10 van acceptar una indemnització, 46 un habitatge provisional al polígon Canyelles i la resta es va instal·lar
en uns barracons provisionals construïts
entre els carrers de Tenerife i Francesc
Alegre. El 28 de juliol de 1984 es van
lliurar oficialment els habitatges i els
barracons van ser enderrocats. Als pisos
verds hi van anar a viure barraquistes de
la zona de Raimon Casellas, del cim del
turó de la Rovira i alguns de la zona de
Francesc Alegre. El problema no estava
solucionat del tot perquè encara quedaven unes 130 famílies, aproximadament,
vivint en barraques escampades per diverses zones: Francesc Alegre, Marià Lavèrnia, Font-rúbia, Gran Vista, etc. Dins
del programa d’actuacions del Patronat
Municipal de l’Habitatge (cal recordar
que l’any 1979 havia assumit les competències sobre barraquisme), endegà la
construcció d’habitatges a Can Carreres,
pisos que van ser lliurats el 1990 a la resta de barraquistes del Carmel.

1974), i de patíbul de guerra i postguerra
(entre 1936 i 1952, quan s’hi van afusellar els cinc anarquistes del grup Talión,
últims dels 1.734 presoners de guerra
executats allà pel franquisme). L’origen
del poblament del Camp de la Bota cal
buscar-lo el 1858, quan el capità general de Catalunya, Juan Zapatero, va fer
construir als seu terrenys un castellet
amb quatre torres als angles que va servir d’escola d’artilleria fins a l’inici de la
Segona República.
El fortí va desaparèixer a finals dels
anys 60 del segle XX, però les pràctiques
militars -exceptuant els 1.734 afusellaments de presos antifranquistes- van

lavanguardia

25. somorrostro

Enderrocament de les barraques del
Somorrostro com a conseqüència de
la prolongació del Passeig Marítim,
25 de juny de 1966

Arxiu Huertas

27. Camp de la Bota

Maria la Sorda i el seu marit
regentaven un bar i una xurreria al
Camp de la Bota. Foto dels anys 50
haver de desaparèixer abans perquè, des
de 1925, el Camp de la Bota va anar creixent lentament com a nucli barraquista,
que el 1963 tenia censades 289 barraques. Regentant una escola dins mateix
del vell castell de pràctiques de tir, on

anaven uns 300 nens, hi vivia el pare
escolapi Francesc Botey, la barraca del
qual lluïa a la porta, pintada amb quitrà,
una adreça significativa: Diagonal, núm.
1. El 1992, més o menys en aquesta ubicació, que correspon avui al final de la
Rambla Prim, s’hi va erigir el monument
Fraternitat, obra del valencià Miquel Navarro. No era en record del barri de barraques desaparegut del tot a finals dels
anys 80, sinó dels afusellats al Camp de
la Bota, com testimonien versos del poeta
Màrius Torres: “Que en els meus anys de
joia recomenci / sense oblidar cap cicatriu de l’esperit. / Oh, Déu de la nit, de la
mar i del silenci, / jo vull la pau però no
vull l’oblit”. La completa
obertura de la Diagonal i
la urbanització de la zona
del Fòrum 2004 va obligar a traslladar el monument a un altre indret
proper. De tal manera
que, avui, el privilegi de
l’adreça Diagonal, núm. 1
el té un hotel de luxe.
Els entre 25 i 30
vàters, 6 safareigs i 6
fonts públiques per més
de 1.500 habitants que
hi havia al Camp de la
Bota dels anys 60 del
segle XX -on les barraques tenien una mitjana
de 20 metres quadrats i
no disposaven ni d’aigua
corrent ni de serveis sanitaris i, moltes, ni tan
sols d’electricitat- donen
una idea dels nivells de
precarietat amb els quals
es vivia. Unes condicions
fins i tot pitjors que les
del nucli barraquista veí
i més antic de Pequín, a
la zona costanera que ara
porta el nom de les platges de la Nova Marbella i
el Fòrum.
La llegenda diu que el
1870 van arribar a aquell
indret, entre el mar, la riera d’Horta i el mur dels
dipòsits ferroviaris que
el separava de la fàbrica
de Can Girona (Macosa), uns immigrants
d’origen xinès que potser havien deixat
el seu país arran de les guerres de l’opi,
passant prèviament per les Filipines en
plena guerra d’independència d’Espanya. D’aquí ve el topònim de Pequín, barriada que a finals dels anys 20 del segle
XX estava formada per 60 casetes i 40
barraques, on vivien unes 700 persones,
i que disposava d’església pròpia, dispensari, escola, casal republicà i cooperativa
de consum. Un nucli habitat sense aigua
corrent ni lavabos, però, i amb desaigües
que anaven directament al mar. Un mar
que, fruit de grans temporals el 1930 i
1932, va castigar durament el barri de
Pequín, amb un alt percentatge de població gitana. Part de les 378 barraques
que es van censar a Pequín el 1963 -i que,
sumades a les 289 del Camp de la Bota,
acollien 745 famílies i un total de 3.415
habitants- van subsistir fins al 1974.
Aleshores, molts veïns de Pequín i del
Camp de la Bota van passar a viure al
nou barri de la Mina.
No obstant, el 1987 quedaven a la
zona encara 385 persones vivint en 72
barraques, que no van ser definitivament enderrocades fins al 1989. Però els
penúltims barraquistes del litoral barceloní van ser els de Rere el Cementiri,
una zona relativament més ben acondicionada que va desaparèixer just abans
de 1992. Penúltims, perquè els últims
barraquistes del Poblenou són els immigrants romanesos i subsaharians que
encara viuen en poblats ambulants i velles fàbriques enrunades i descampats
del 22@.
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Digna precariedad y libertad como lujo
daniel gomis

a montaña de Montjuïc fue uno
de los principales escenarios del
barraquismo en nuestra ciudad.
Según Ana Menéndez, residente en la
zona y presidenta de la asociación de
vecinos del barrio de la Satalia, se tiene
constancia de la presencia de parcelas
con huertos desde épocas muy lejanas sin
fechar, y también de pequeñas edificaciones rurales a partir de la Edad Media.
No obstante, parece ser que las primeras casas-barracas no aparecieron hasta
1880, y fue ya en la posterior década de
los 60 cuando experimentaron su máximo apogeo llegando a dar cobijo a más de
50.000 personas. Por aquellas fechas, la
actual explanada del Estadio Olímpico
estaba repleta de ellas. A partir de 1970
se aceleró el proceso de desmantelamiento, aunque la última de las barracas logró
mantenerse en pie hasta principios del
siglo XXI.
Mientras realiza una apresurada cronología del fenómeno a grandes rasgos,
Ana nos lleva a visitar a unos vecinos suyos del barrio, ubicado en la parte superior del actual Paseo de la Exposición. Un
mirador de excepción a salvo del mundanal ruido que, tan sólo unos metros más
abajo, contamina el corazón de la urbe.
Los Gómez Pachón fueron una de esas familias que no hace demasiado tiempo habitaron una de las muchas barracas que
se levantaban en la falda de Montjuïc.
Amablemente y con el brillo del recuerdo
en los ojos, Manuela -la madre de familia- procede a obsequiarnos con un pedazo de su historia junto a dos de los cuatro
hijos que tuvo a lo largo de los 20 años de
vida en la barraca.

L

Sacrificio y satisfacción
Manuela y su difunto marido Francisco
emigraron a Barcelona desde Andalucía
a principios de los 50. Nada más llegar,
vivieron un tiempo en casa de unos conocidos, aunque poco después se les presentó una nueva oportunidad mediante unos
amigos catalanes que tenían un huerto
en una de las dos atalayas que presiden
la ciudad, la más cercana al mar. Al principio, se encontraron con sólo un porche
unido al resto de una pequeña estructura
junto al huerto, pero enseguida empezaron a bajar al Mercat de Sant Antoni en
busca de paja y barro para hacer adobe y
acondicionar lo mejor posible lo que iba a

ser su nuevo hogar. La misión les supuso
grandes dosis de dedicación y sacrificio,
pues ambos trabajaban durante el día -él
de taxista y ella haciendo faenas- y además sólo podían apuntalar la vivienda de
noche y a escondidas de las siempre controvertidas miradas de los encargados de
preservar la ley y el orden. Pero al final,

l

“Para mí fue mejor ir a
vivir a la barraca que estar
realquilados. Sólo nos
inquietábamos cuando llovía,
porque se podía inundar”
el esfuerzo valió la pena, tal y como recuerda su inquilina con orgullo: “De todos
los huertos cercanos -habitados también
en su mayoría por inmigrantes-, el único
que estaba entero y mejor acondicionado
era el nuestro”.

Manuela vive tan sólo unos metros más abajo de donde se encontraba su
barraca de Montjuïc. Muchos otros vecinos no pudieron quedarse
Hacían la compra diaria en un colmado de Poble Sec y también aprovechaban
para ir a una bodega cercana a por vino
y trozos de hielo que necesitaban para
enfriar la nevera. Salvo los días en los
que su marido podía desviarse y recogerla con el taxi, Manuela se tuvo que
acostumbrar a los ascensos cotidianos,
con carga y niños alrededor, afrontando
la pendiente de la montaña con estoica
resignación: “Era lo que había y no quedaba más remedio. La subida no te la
quitaba nadie…”, recuerda con la misma
aceptación. No cultivaban la tierra pero
tenían gallinas y conejos que una vez
se llevaron unos ladrones. Pero a pesar
de ello, y a diferencia de ahora, no tuvieron nunca la más mínima sensación
de inseguridad. Al principio no tenían
instalación eléctrica y se las tenían que
apañar con quinqués y carburadores

La cuna de un rebelde con causa
Otro célebre núcleo de
barracas en Barcelona fue
La Perona. Levantadas en la
actual Ronda de Sant Martí -en
la zona de la futura estación
del AVE de la Sagrera-, éstas
alojaron también a mucha
población inmigrante en plena
posguerra, hasta mediados
de los 50, cuando a raíz de
la celebración del Congreso
Eucarístico Internacional las
autoridades las empezaron a
erradicar para evitar mostrar
al exterior cualquier posible
signo de degradación. Ahora
bien, mientras las chabolas
gitanas próximas a Espronceda
sí que se podían corresponder
más con esa imagen, en
el resto volvía a primar el
empeño por sobrellevar las
dificultades con la máxima
dignidad. Así lo recuerda Pepe
Molina, un abogado que vino
al mundo en 1949 en una de
las barracas que ocupó su
familia procedente de Murcia:
“Nuestras condiciones podían
ser duras y algo precarias,

y los recuerdos

anna carlota

Pepe Molina observa el lugar donde se encontraba el
poblado de la Perona, en el que nació en 1949
pero eso no era ni mucho
menos sinónimo de miseria”.
Los recuerdos de Pepe
también hablan de la ausencia
de necesidades básicas como
luz eléctrica, agua corriente
o derecho a la intimidad
-convivía con sus padres,

anna carlota

y los recuerdos

hermana, tíos y primos en
un espacio muy reducido-,
pero destaca: “A pesar de
las carencias, intentábamos
ir siempre lo más decorosos
posible”, y “la solidaridad
acababa primando al final
por encima de todo”. No se

le olvida tampoco la vida que
hacían en la calle -“como se
suele hacer en los pueblos”-,
el polvo negro del humo de los
trenes que teñía el paisaje o
la cómica estampa de tener
que estar con paraguas en
el comedor porque el viento
se había llevado el techo
de cartón-piedra. Pepe y su
familia vivieron en la barraca
hasta 1954, año en que, en
pleno proceso de desahucio,
se trasladaron al primer
bloque que se construyó
en el Turó de la Peira; “El
cambio fue como ir a vivir a
un palacio”, bromea. Y por
ironías del destino, luego ha
terminado llevando el caso de
los desalojos por aluminosis.
Sin duda, sus orígenes
humildes y las circunstancias
de sus primeros años de vida
marcaron su posterior carácter
rebelde, que le ha llevado
a convertirse, con los años,
en un acérrimo defensor
del derecho del débil a una
vivienda digna.

para tener luz. El agua para cocinar -“de
mina y muy buena”- la tenían que ir a
buscar a un pozo comunitario, mientras
que el váter era un agujero cavado en
el exterior -“en lugar de tirar de la cadena, íbamos tapando las necesidades
con tierra…”-. Y por lo que a la higiene
respecta, se aseaban en un barreño que
colocaban donde lavaban la ropa, en un
fregadero con agua de cisterna. Cuando
le preguntamos a Manuela por los peores momentos del día a día en la barraca, sorprende cómo minimiza lo que a
día de hoy serían grandes e insufribles
contratiempos para la mayoría: “No nos
supuso ningún problema irnos a vivir a
la barraca, para mí era mejor que estar
realquilados. Apenas pasábamos frío,
nos apañábamos muy bien con el brasero, y después con las estufas de carbón y
petróleo. Sólo nos inquietábamos cuando
llovía bastante. Se llenaba el depósito de
la cisterna que teníamos debajo y teníamos miedo de que la vivienda se inundase…”. Ir achicando agua a base de
cubos fue la solución hasta que les arreglaron el problema que tenían con unos
desagües. Manuela y Francisco pagaban
entre 2.500 y 3.000 pesetas al año por su
barraca, en la que además de sus cuatro
hijos y otra familia, a menudo también
alojaban “como podían” a los distintos
familiares que iban a visitarles.
Huella imborrable
A finales de 1960, el ayuntamiento empezó a reubicar a las familias que vivían
en las barracas de la Satalia en otras
zonas. A ellos les tocaba marcharse a
La Mina, pero gracias al soplo de una
vecina pudieron acceder a la casa donde
residen actualmente, sólo unos metros
más abajo de donde se encontraba la barraca y por la que pasaron a pagar unas
600 pesetas al mes, eso sí, con un peaje
de 500.000 a fondo perdido. A pesar del
paso del tiempo, todos conservan con
gran cariño la huella que les dejó la etapa en su anterior morada: “Mis recuerdos son todos muy buenos. Viviendo allí
nos sentíamos muy libres, teníamos mucho campo para correr”, resume la hija
Loli. “Yo firmaría ahora mismo volver a
aquellos años, exactamente tal y como
vivíamos entonces”, concluye Manuela
con firmeza.
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Can Valero, la Perona i el
Carmel, un estudi etnològic

Bibliografia
marc andreu

egons xifres oficials, l’any 2004,
i al llarg de 141 dies, 3.323.123
persones van visitar el Fòrum
Universal de les Cultures. Quantes d’elles
sabien o eren conscients que sota aquell
recinte de convencions i gran plaça dura
hi havia hagut abans el Camp de la Bota,
trist paredó fins ben entrat el franquisme
i barri de barraques fins ben entrada la
democràcia? L’assistent social Rosa Domènech sí que ho recorda, perquè entre
els anys 1964 i 1965 va realitzar 4.327 visites socials al Camp de la Bota, a partir
de les quals va
resoldre 898
casos. Així ho
explica al llibre El Camp
de la Bota.
Entre els afusellaments i el
Fòrum (Hacer,
2005). L’obra,
amb pròlegs
de Montserrat Colomer
i Josep M.
Huertas, reprodueix
la
tesina
que
Domènech va
escriure el 1965 com a final dels seus estudis de treball social i a partir de la seva
experiencia entre els barraquistes.
Més enllà de les dades que, en forma
de cens artesanal, radiografien un barri
en el que a mitjan dels anys 60 del segle
XX vivien unes 4.000 persones en unes
700 barraques (majoritàriament arribades d’Andalusia, però també d’altres llocs
i catalanes de naixement), l’obra aporta
un valuosíssim testimoni directe sobre
una Barcelona avui oblidada. La d’un
barri, el Camp de la Bota, que, a cavall
de Barcelona i Sant Adrià i dividit entre
les zones de Pekín i el Parapet, l’administració franquista ignorava sota la cínica
fòrmula administrativa de “vivendes no
reconegudes”. Cínica perquè això no impedia que el mateix Ajuntament enviés a
“vivendes no reconegudes” del Camp de
la Bota barraquistes que feia fora d’altres zones de la ciutat.

S

equip d’estudi
de les barraques de barcelona

’eradicació dels barris de barraques a la ciutat de Barcelona al
llarg de la segona meitat del segle XX, va produir el sorgiment d’un nou
paisatge urbà en el qual resulta difícil reconèixer la ciutat pre-olímpica. Aquests
canvis en el mapa de la ciutat, junt a la
desaparició i oblit d’una forma de vida no
reconeguda per les institucions, decideix
a un grup d’historiadors, antropòlegs, sociòlegs i geògrafs dur a terme un estudi
sobre el barraquisme del segle passat.
El grup d’investigació, subvencionat per
l’IPEC -Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya- i integrat com a grup
de recerca de l’ICA -Institut Català d’Antropologia-, va iniciar l’estudi a finals de
l’any 2004 i té previst acabar el seu treball el desembre de 2008 amb la posterior
publicació d’una monografia. Altrament,
l’interès generat per aquesta recerca
va dur al MHCB -Museu d’Història de
la Ciutat de Barcelona- a encarregar a
l’equip una exposició que, sota el títol
Barraques. La ciutat informal, té previst
inaugurar el 10 de juliol d’enguany a la
Casa Padellàs del Conjunt Monumental
de la Plaça del Rei.
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Documentació i treball de camp
L’estudi està estructurat en dos blocs i
els resultats obtinguts fins al moment
poden ser consultats al fons d’investigacions de l’IPEC. Una primera part correspon a la recerca documental i té com
a escenari els principals arxius públics i
privats de la ciutat. És aquí, en la tasca
de documentació, que l’estudi pren un
caràcter global en obtenir informació de
pràcticament tots els nuclis de barraques
existents a Barcelona al llarg del segle
XX. El segon bloc de l’estudi, se centra
en el cas de tres nuclis de barraques avui
desapareguts: Can Valero, emplaçat a la
muntanya de Montjuïc; la Perona, entre
els barris de la Verneda i Sant Martí
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Nucli de barraques de la Perona, al barri de Sant Martí
de Provençals; i les barraques del Carmel, situades al mateix barri. La tria
d’aquests tres barris respon a l’abast cronològic i a la seva singularitat, que ens
permet emetre una primera valoració: el
sorgiment d’una altra forma de ciutada-
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L’eina principal per
reconstruir la història ha
estat l’entrevista als seus
principals protagonistes
nia sovint ignorada o menystinguda per
l’Administració i l’opinió pública. En la
majoria de casos, la documentació referent a aquests barris és fragmentària
i insuficient. Per aquest motiu, l’eina
principal per reconstruir la seva història

ha estat l’entrevista als principals protagonistes: d’una banda els barraquistes, i
de l’altra tècnics de l’Ajuntament, o assistentes i treballadores socials, entre
d’altres. Aquesta experiència ha permès
crear un fons d’història oral que consta
d’un centenar d’entrevistes.
El fet de centrar part de l’estudi en
tres casos concrets, ens du a replantejar
els límits d’aquesta recerca en l’intent de
reconstruir la història del barraquisme.
No és possible copsar la totalitat del fenomen sense l’estudi d’altres grups de barraques de la ciutat o dels municipis veïns
com són l’Hospitalet, Badalona o Sant
Adrià del Besòs. Un cop acabat l’estudi
i en clara projecció de futur, el grup de
recerca té la voluntat decidida per continuar amb la tasca encetada, incorporant
noves investigacions sobre altres nuclis
de barraques.

La repressió dels ‘Grabao’
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l Busquets, J. Barcelona. La construcción
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23. la perona

Andrés naya

l 13 de març de 1949 l’Ajuntament va crear el servei de repressió del barraquisme de Barcelona. En temps de dictadura, sense
llibertats i amb la policia, la guàrdia civil, la urbana i la político-social campant
al seu grat, es va crear un nou aparell
repressor. Davant l’enorme creixement
del nombre de barraques i el descontrol
existent, es volien posar les coses més difícils encara als que arribaven buscant
feina sense casa. Un dels objectius era
intentar impedir que s’axiquessin noves
barraques.
Al 1957 l’Ajuntament realitza un cens
aproximat que concreta en 10.352 el
nombre de barraques existents a Barcelona. Va empadronar els seus habitats i
va fixar una xapa numerada a cada barraca. A partir d’aquest moment, el servei
de repressió del barraquisme considerava que les barraques sense xapa “no existien” i, si es descobria alguna de nova, la
brigada de la guàrdia urbana la tirava
a terra sense contemplacions. Lligaven
cordes a la barraca i amb el camió o la
furgoneta les esfondraven. Prèviament,
els ocupants i les seves poques pertinences eren carregats en un camió i posteriorment abandonats en algun camp obert
lluny del lloc que havien ocupat.
Destaca en aquesta tasca i en d’altres

E

35. torre baró

jordi soteras

Guàrdies urbans a cavall vigilaven
Torre Baró, l’any 1966, per evitar
construccions sense permís
un personatge anomenat el Grabao, conegut guàrdia urbà que s’ha convertit en un
dels protagonistes d’aquest barraquisme
del segle XX. Antics barraquistes el defineixen com “una mala persona”, encara
que el pas del temps i la transmissió oral
dels records han convertit el Grabao en
un personatge que va existir i reprimir,
però que també té una part de llegenda.
S’ha arribat a dir que havia assassinat
una o varies dones embarassades donant-los cops de peu al ventre. Acusacions tan serioses no estan recolzades amb
dades comparables, per la qual cosa no
les podem donar per certes.
Però del Grabao en parlen barraquis-

tes de Montjuïc, el Carmel, Santa Engracia... Era conegut pel trasllat a la força de
barraquistes al Palau de les Missions de
Montjuïc, on vivien amuntegats desenes
d’homes i dones que abans havien malviscut en diversos nuclis de barraques. El
Grabao no només actuava en els barris
de barraques: també reprimia la mendicitat, la venda ambulant i els músics dels
carrers cèntrics de la nostra ciutat. Un
veritable avançat a la recent ordenança
incívica. Algun barraquista diu que fins i
tot era mal vist pels seus companys, però
ningú no posava límits a la seva actuació.
I no actuava sol. Junt amb els seus
companys de patrulla, tenia per costum
recolzar-se en alguns barraquistes insolidaris que li feien d’espies i explicaven
notícies o successos que es produïen. A la
Perona el recolzava un compare anomenat el Colorao.
Veritablement, el Grabao va ser únic.
Només ens consta un altre nom que Huertas Clavería cita en un dels seus llibres.
Explica com en els dies de la revetlla de
Sant Joan va aparèixer una pintada a
Montjuïc que deia: “S’admet llenya per
cremar al Picao”. Un altre agent repressor? O simplement un error en escriure
el nom? Sigui com sigui, un barraquista del Carmel (M.G.) va dir del Grabao:
“Era una gran persona: para no haber
nacido”.
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Infrahabitatge a la ciutat opulenta
zaida muxí
arquitecta

’evidència dels infrahabitatges,
d’habitar en situació de precarietat, de la manca de serveis
adequats i de viure en entorns perillosos
naturalment i socialment, va ésser més
fàcil d’esbrinar al final dels anys seixanta, amb el reconeixement de les urbanitzacions i construccions marginals i
il·legals. Llavors es van donar directrius
per millorar els entorns urbans, ja que
en aquests casos es tractava fonamentalment de deficiències o mancances de
l’espai, els equipaments i els serveis públics. L’estudi de les àrees d’infrahabitatge o urbanització marginal fet per Joan
Busquets a la seva tesi doctoral sobre
“les corees de Barcelona”, tenia un objecte d’estudi clar, definit pels processos urbanitzadors autogestionats davant d’uns
mecanismes oficials insuficients per fer
front al creixement demogràfic. Avui caldria revisar aquesta aproximació a això
que considerem urbanització marginal
i infrahabitatge. Els canvis productius
planetaris i les seves marques sobre les
ciutats han creat un nou tipus d’infrahabitatges, dins de formes urbanes i edificis
legals, que es transformen en pantalles
que amaguen realitats i espais per a viure totalment inadequades.
La realitat ha canviat a nivell local
però també a escala global. Fins als anys
setanta, els migrats sense recursos i a la
cerca d’oportunitats de treball obeïen a
estructuracions econòmiques i productives dels estats nació. Ara aquestes poblacions en trànsit, en migració, són globals
i són atretes moltes vegades pels miratges de la societat de l’abundància amb les
quals es vénen les societats desenvolupades a traves de les TICs. No vull dir que
les migracions intercontinentals siguin
noves, però sí que ho són les dinàmiques.
La majoria d’aquesta població que migra
ho fa perquè és considerada pel sistema
productiu globalitzat com a residu humà,
tal com diu Zygmun Bauman al seu llibre Vidas desperdiciadas: la modernidad
y sus parias (2005, ed. Paidós).
Ara per ara, el reconeixement d’aquesta realitat es fa més difícil, més difús,
més líquid, perquè d’alguna manera el
món que tenim, la ciutat de la qual suposadament gaudim, l’hem construïda
entre tots i totes en democràcia, és a dir
que, com escriu Bauman al llibre esmentat, com que el disseny està també ple de
riscos i genera danys col·laterals, aquests
resultats s’han d’amagar, higienitzar i
invisibilitzar.
En una societat cegada pels consums,
en una ciutat que solament es pensa com
a aparador, que pretén transformar els
seus espais públics en còpies dels espais

els manquen els mínims d’habitabilitat,
però, com el peix que es mossega la cua,
no es pot millorar aquest espai per al qual
no donen permís ni crèdits per fer-lo habitable. Però com que la necessitat és tossuda, la gent habita infrahabitatges amb
mancances de ventilació, higiene, llum i
amb un grau d’indefensió preocupant, ja
que la seva llar no és reconeguda.
D’altra banda, observem com molts
d’aquest mateixos edificis antics són
transformats en pisos de lloguer de curta temporalitat, veritables hotels encoberts, un cop s’ha aconseguit l’expulsió
dels habitants més febles, gentrificant
els barris, eliminant allò quotidià del entorn pròxim, ja que tot és modificat per al
benefici dels turistes.
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Situacions intolerables

josep anton álvarez

y Barraques del segle XXI

Terrats habitats a sobre de pisos del
barri del Raval

ignasi r. renom

y Barraques del segle XXI
Casa al camí de Can Cadena,
al barri de la Bordeta de Sants

tancats dels centres comercials, en platós per a fotografies on tot és maco, és
a dir, on no hi ha pobres, no hi ha gent
que treballa per guanyar-se la vida sinó
solament gent “guapa”, sense més preocupació que el consum i els seus interessos individuals; en aquest panorama,
dins d’aquesta visió de la realitat, no hi
ha espai per evidenciar les desigualtats.
Per això, l’ordenança de convivència no
és més que la ratificació d’aquesta voluntat d’emmascarar i d’amagar les realitats
diverses de la ciutat, especialment quan
penalitza la utilització del mobiliari urbà

per dormir i, quan això no s’aconsegueix
mitjançant les multes lleus, es decideix
eliminar els bancs, deixant en la millor
de les situacions unes solitàries cadires.
Veiem desaparèixer els bancs als llocs
on més es necessiten, als barris on viu la
gent amb habitatges més precaris i insuficients, i que per tant necessiten d’un espai públic que sigui extensió de les seves
minvades llars. Però en el seu lloc proliferen les terrasses per al consum. L’ús
de l’espai públic és per a qui pugui pagar
per ell, la resta és penalitzada i invisibilitzada; més clar impossible.
Darrera les llums de neó, de les vidrieres de luxe, de la multiculturalitat
“fashion”, s’amaguen les vides de persones que no poden entrar, que no poden
accedir a aquest món de fantasia i que
malviuen a la nostra ciutat dels miracles
tal com vol ser la Barcelona oficial i la
dels anuncis.
Podem parlar dels baixos, originalment comercials, transformats en habitatges, no reconeguts legalment, però
habitats per ciutadans que no tenen dret
a empadronar-se, a ser reconeguts com a
ciutadans, encara que algú els ha donat
llicència d’obres per a les seves transformacions i algú ha fet els contractes de
compra-venda o de lloguer. A més de la
invisibilitat, la rigidesa de les normatives, que no es poden adequar a situacions de manca i excessiu preu dels habitatges, així com necessaris canvis d’ús, fa
que moltes persones habitin en situació
d’indefensió legal, ja que les seves cases
poden ser precintades per il·legals. És
cert que a molts d’aquests habitatges

El creixement de les perifèries urbanes
cristina larrea

Planeta de las ciudades miseria és un llibre centrat
en l’anàlisi del creixement de les perifèries
urbanes als països del Tercer Món. Mike Davis
descriu les condicions polítiques i econòmiques
que van afavorir l’expansió d’aquest fenomen
des de la dècada dels 60, i que van arribar a
transformar les ciutats del sud en allò que avui en
dia són, “veritables megafaveles”. La globalització
de l’economia neoliberal ha accelerat el procés
d’ocupació de terrenys informals i ha abocat
els pobres del sud a ocupar terrenys inestables i
construir barraques precàries a les perifèries de les
grans ciutats. Expulsats per la misèria del camp,
aquesta massa de treballadors formarà un nou
proletariat urbà informal finalment deslligat de la
industrialització i del creixement econòmic.
L’ocupació de terrenys i creixement de cases
precàries constitueixen avui en dia extenses
barriades de barraques ubicades en àrees

y LLIBRE

Planeta de ciudades
miseria Mike Davis
Barcelona, 2007
Editorial Foca

vulnerables a la contaminació de rius i abocadors,
a la destrucció de cases per fortes riuades i
inundacions, així com a la més recent especulació
immobiliària. Projectes de recol·locació o de
reforma superficial de barriades senceres,
expulsen milers de persones a noves perifèries
en profit de la suposada reforma urbana,
però al mateix temps en benefici del capital
immobiliari. Davis ens descriu qualitativament i
quantitativament aquest fenomen desolador des
d’una posició radical i sense contemplacions.
Crític amb l’expansió del model neolliberal
observa l’exili de milers de persones en suburbis
miserables i aïllats del món formal.
Finalment, aquest autor provoca el lector a
reflexionar sobre la universalització d’aquest
fenomen associat als interessos financers del
capital. El nou imperialisme, del qual ens va parlar
David Harvey, mostra l’enfrontament obert entre
l’imperialisme nord-americà i els més pobres del
món.

Hi ha dues altres casuístiques urbanes
properes però amb matisos de diferència: els que viuen amuntegats i els que
viuen en el que podem anomenar slums
encoberts o disfressats. Ambdues situacions són intolerables, reforcen la invisibilitat i l’estigma envers les persones
més febles; i, novament, en aquests pisos
l’empadronament moltes vegades no és
possible. En uns perquè moltes vegades
els contractes no són legals; per llogar un
llit calent no hi ha contracte. En d’altres
no és possible empadronar-se ja que, a
causa de la manca de serveis, no tenen
la cèdula d’habitabilitat, cosa que vol dir
que no estan en bon estat ni són salubres.
L’empadronament no deixa d’ésser el primer pas per ser ciutadà de ple dret.
La slumització d’edificis i barris és
un procés de progressiu abandó i deteriorament d’àrees de la ciutat que han
estat formades per processos de construcció legal i que en el seu moment han
constituït teixits urbans. Els habitatges
buidats i abandonats són readaptats, ja
sigui mitjançant processos d’ocupació i
autogestió o per processos especulatius,
per servir d’alberg a les persones sense capacitat econòmica per entrar en el
mercat formal. Aquestes barriades, que
generalment queden cèntricament situades, són una oportunitat per a persones i
famílies. La visibilitat de la precarietat

l

Moltes persones habiten en
situació d’indefensió legal ja
que les seves cases poden ser
precintades com a il·legals
queda moltes vegades amagada en les
formes originals; els edificis que alberguen aquests habitatges informals no
corresponen a la imatge que es té dels
processos d’autoconstrucció, i això en dificulta la identificació i millora.
Els infrahabitatges amagats darrera
d’edificis repintats, a mig restaurar, per
a ús parcial com lloguer temporal, o els
espais públics reencantats fan la visibilitat dels més necessitats una quimera
que els deixaria en una situació encara
més feble. La realitat dels infrahabitatges és, com el quadre del retrat de Dorian Gray, on es veuen els efectes reals
provocats pels processos, suposadament
enriquidors de la globalització, tant al
planeta com a la ciutat. Darrera el miratge de progrés econòmic s’amaguen
les deixalles humanes, invisibilitzades i
mudes, fetes fora del sistema, i, per tant,
fora de la possibilitat dels drets mínims
de ciutadania.
Aquestes persones que habiten l’inhabitable són els invisibles entre els invisibles. La societat els nega, els borra, no
formen part de la imatge de la ciutat. No
hi són, i si es fan visibles, els expulsen:
es queden sense sostre i en molts casos,
a més a més, són expulsats per la seva
condició d’il·legals. Són les víctimes de la
precarietat en la societat de l’opulència.
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“La barraca hizo ciudad y gente luchadora”
Joan Roca i Albert
Geógrafo urbanista y director del Museu d’Història de la Ciutat
luis caldeiro

ticas, lo que toca ahora es completar la red del museo con aspectos más contemporáneos. Y
se han puesto bastante recursos
para ello. En eso estamos.

oan Roca, nuevo director
del Museu d’Història de
la Ciutat, quiere convertir la institución en un “espejo
que interrogue”, porque dice que
“un museo que no interroga es
un mausoleo”.

J

¿Qué es un museo de
historia de una ciudad?
Es la casa común del conocimiento de aquella ciudad. Es el
lugar donde, entre restos materiales, monumentos, colecciones
y explicaciones, se pueda conseguir tanto un conocimiento de
los grandes cambios y continuidades de esa ciudad, como disfrutar de su patrimonio.
¿Estos museos levantan acta
de toda la historia de una
ciudad o sólamente de lo
que se suele llamar historia
oficial?
Desde un punto de vista del
conocimiento histórico no hay
una “historia oficial” y una historia “no oficial”. Y si las hay, es
que sencillamente no es historia: es ideología.
¿Su museo recogerá las
luchas obreras y vecinales?
En este museo ya ha habido varias exposiciones que han
tratado el tema, y ahora mismo
estamos preparando una bajo el
título “Barraquismo, la ciudad
informal”. A la larga, con las
exposiciones permanentes intentaremos cubrir todos los momentos claves de la trayectoria
de 2.000 años de la ciudad.
Sin embargo, en el museo
que preside hay pocos fondos
sobre los años 60 y 70, y
en cambio muchos sobre
principios de siglo.
No es cierto que existan pocos fondos. En primer lugar, el
museo no tiene fondos escritos,
sino un amplio patrimonio arqueológico y de bienes inmuebles (dispone ya de ocho sedes
y va a tener unas cuantas más
en el futuro). Documentación
escrita, de carácter público, la
hay, en el Archivo Histórico y en
el Administrativo. Y en cuanto a
documentación privada de entidades, una parte se conserva en
los archivos municipales y en el
Archivo Nacional. Lo que ocurre
es que a principios de siglo las
instituciones se preocupaban de
guardar sus archivos. El problema de los años 60 y 70 es distinto: hay muchos fondos, pero
están menos estudiados. Y esto
es así en parte porque también
están menos recogidos. Uno de
los aspectos que el Museo se ha
propuesto impulsar, junto con
el Archivo Municipal de Barcelona, es la recogida de fondos
de organizaciones vecinales, de
fábricas, de asociaciones, de cooperativas, de empresas.
¿Cuál diría que ha sido la
causa de que esos fondos
estuvieran poco recogidos?
Por experiencia puedo decir
que cuando se le planteaba a
una entidad vecinal la impor-

Joan Roca en el Museu d’Història de la Ciutat, en la plaza del Rei
tancia de su patrimonio histórico, contestaba: “No, aún estoy
viva, no te lo quiero dejar”. O
incluso: “Ah, ¿esto interesa a alguien? Si sólo son cuatro papeles, unas actas viejas”. Es decir,
que por un lado ha habido -con
excepciones- una cierta dejación
y por otro se pensaba en términos de presente, y no de historia. Es ahora cuando ha habido
un cambio de política.

Nicolau, fue pragmático. Se dijo:
“Tenemos lo que tenemos, pero
vamos a hacer exposiciones diversas, de fuerte personalidad,
como la de la abertura de la Via
Laietana, la de Negrín, la de
Barcino-Barcelona, la del 750º
aniversario del Consell de Cent.
Y con estas exposiciones iremos
mostrando aquellos aspectos de
los que carece el Museu”. Es la
segunda fase.

También la dictadura
franquista pasaría factura.
Por supuesto. En un primer
momento hubo que reorganizar
todo el archivo de aquella época
y establecer un servicio público.
Luego, ha ido apareciendo el interés por esos fondos privados.

¿Y ahora, en qué estadio nos
encontramos?
La tercera etapa se ejemplifica con el hecho mismo de esta
entrevista. Viene a demostrar
que la perspectiva histórica en
su conjunto, el tener una idea
clara de los momentos de ruptura importantes, de los posos que
definen una ciudad como Barcelona... es algo valioso.

¿Difería la concepción del
museo en la dictadura con
respecto a la democracia?
No, el cambio en el concepto
de museo de historia tiene tres
fases. El Museu d’Història de la
Ciutat es hijo de la Via Laietana. Cuando se abre esta arteria,
se descubre el pasado gótico, a
través de una serie de edificios
importantes. Y como al Gótico
se le considera un patrimonio y
una época prestigiosos, se decide
establecer el Museu en la zona
noble de la ciudad. Concretamente en la Casa Padellàs, cerca del Palau Reial. Pero cuando
se instala, resulta que el pasado
romano emerge por todas partes.
Y entonces, se intenta sacar a la
luz, intentando recrear aquella
época con restos que están in
situ. Y la creencia de que la ciudad gótica y la ciudad romana
son los estratos de prestigio, ya
crea una idea de museo.
¿Y la segunda fase?
Lo que no hubo ni antes ni
durante la dictadura fueron proyectos de extender la visión histórica hasta tiempos más recientes. Algún director intentó que el
Museu contemplara más épocas
y aspectos de la ciudad, pero era
difícil. Mi predecesor, Antoni

Es decir, que la lucha de
los 60 y 70 ya ha adquirido
pleno estatus histórico.
Efectivamente. Va implícito
en la idea de que un museo de
historia tiene que ser capaz de
explicar el conjunto de la ciudad. Están en marcha varios
proyectos. El proyecto del Born,
que intenta explicar la ciudad
moderna y cómo tras el desastre
de 1714 Barcelona logra recuperarse hasta convertirse en una
capital europea y organizar la
Exposición Universal de 1888. Y
en la zona industrial de Poblenou, en Oliva Artés, se ubicará el
centro que explicará la historia
contemporánea empezando por
lo más práctico, por la vida de la
fábrica y de las mayorías... Este
es el esquema general de museo
que propongo: un sistema de espacios que muestre una serie de
fases y de episodios de la ciudad;
con sedes dotadas de su propio
enfoque, de su propio proyecto.
Porque un museo no sólo elabora estudios, no sólo construye
conocimiento histórico.
¿Prioridades?
Tras las exposiciones temá-

dani codina

Pasión por
la historia
Pese a su aspecto
profesoral, este hombre
es un apasionado. Y la
pasión que le consume
es la historia, que hace
brotar de él un auténtico
torrente de palabras,
difícil de atrapar hasta
para el entrevistador
más avezado. Joan
Roca i Albert (Girona,
1958) es desde el
pasado 5 de noviembre
el nuevo director del
Museu d’Història de la
Ciutat, en sustitución
de Antoni Nicolau, que
ocupó el cargo durante
14 años. Elegido de
forma unánime entre
13 candidatos por una
comisión independiente,
Roca es geógrafo
urbanista y ha trabajado
sobre todo en el ámbito
de la educación y de la
historia urbana. Ha sido
docente en el Instituto
del Barrio Besòs y
colaborado durante años
con el Seminario de
Historia de Barcelona
y la Hochschule für
Gestaltung uns Kunst
de Zúrich. Es profesor
del Programa d’Estudis
Independents del
MACBA, editor de
la colección Model
Barcelona. Quaderns
de Gestió, miembro del
consejo de redacción
de L’Avenç e impulsor
del Fòrum Ribera del
Besòs. Su trabajo se
centra en la trayectoria
urbanística, social y
cultural de la Barcelona
contemporánea. Desde
2006, dirige el Projecte
Majories Urbanes
1990-2025 en la Fundació
Tàpies de Barcelona.

¿Qué ha supuesto para
Barcelona el barraquismo?
Se ha pensado en el barraquismo en términos de un
problema social superado, de
personas que vivían en condiciones marginales. Es un concepto equivocado porque en las
barracas no vivía gente marginal, sino clase trabajadora, en
buena parte inmigrante, que no
podía salir de allí porque no había pisos. Algunos pasaron del
realquiler a la barraca. Pero la
barraca o vivienda informal fue
la que hizo posible que muchos
ciudadanos se hicieran barceloneses y crearan redes organizativas. Todo ese capital social y
humano se lo llevaron a los polígonos, cuando luego obtuvieron
un piso. En definitiva, se piensa
en el barraquismo en sentido peyorativo, en la dureza de aquella
vida, pero no en la capacidad de
sus habitantes de luchar, de vivir, de organizarse, de hacerse
barceloneses. De hacer ciudad.
¿Enlaza esto con el
asociacionismo vecinal?
Muchas entidades vecinales
proceden de las redes tejidas en
los barrios de barraca. En los
polígonos comenzó otra lucha:
“Nos han dado un piso, pero no
tenemos los equipamientos mínimos”. Tras la huida hacia el
polígono es cuando empieza la
fase marginal del barraquismo,
donde se quedan los que no pueden pagar un piso, los gitanos...
Suprimirlo, ¿fue voluntad
de elevar el nivel de vida de
las clases populares o mera
operación de ‘desinfección’?
En historia no hay un sujeto único, sino un conglomerado
de factores: la ciudad crece y
se ahoga; se sobrepasan ciertos límites, por lo que urge
hacer algo; sectores sociales
clandestinos lanzan octavillas
denunciando que aquello es insoportable; la Iglesia apoya esta
postura; los constructores se
frotan las manos...Y de todo ello
surgen los polígonos para realojar a los habitantes de la ciudad
informal. Polígonos que, objetivamente, supusieron uno de
los mayores repartos de riqueza
social de este país. España era
pobre y dictatorial, sin vivienda
social; pero que los trabajadores
tuvieran que pagar su piso se
convierte a la larga, paradójicamente, en un mecanismo de
resistencia. Cuando llega la crisis y el padre de familia queda
en paro, sabe que su casa está
pagada, que tiene sus electrodomésticos, una escuela y una universidad que por aquel entonces
era barata... Con eso y cuatro
duros, la familia no se le paraliza. Y la gente en los polígonos
se situó, y con la experiencia de
lucha acumulada en las barracas, consiguió equipamientos,
hizo un barrio. Como el Besòs...
o como Nou Barris.

CARRER106 MAig 2008 CARRERS 27

28

Una web
plena
d’històries

29

Lectures
per gaudir
i pensar

31

Manifest
sobre
l’aigua

S

CARRER

Ciutat Meridiana se sienta
en la mesa de la convivencia
ricardo iván paredes
A principios de 2001 Ciutat Meridiana tenía un 4% de población inmigrante. En la actualidad tiene un
30%. La deficiencia de los servicios
públicos y la falta de equipamientos sociales son los gérmenes de
posibles conflictos abiertos entre
autóctonos y foráneos. Ante esta situación, un grupo de vecinos ha formado la Mesa por la Convivencia.
Miguel Morcillo, miembro de
la Mesa, sostiene que su creación
tiene por objetivo establecer un
espacio de debate y elaborar un
calendario de actividades (de octubre a mayo) en pro del entendimiento entre los pobladores.
No importa que origen tengan, el
idioma o la confesión religiosa que
profesen. Para ello, la Mesa cuenta con el respaldo de la red social
de 9 Barris Acull y la Associació de
Veïns i Veïnes de Ciutat Meridiana.
“Lo importante es trabajar
como vecinos para sacar adelante
todos unidos al barrio”, expresa,
y hace un llamado a l’Ajuntament
para que tome en cuenta la iniciativa presentada por el tejido
asociativo local y que se hagan
realidad obras de ampliación de la
infraestructura urbanística, vial,
sanitaria, educativa y deportiva.
De esta manera, se desactivará el
descontento vecinal y los brotes
de conflictividad.
“Los inmigrantes no tienen la
culpa de la falta de equipamientos.
Son el chivo expiatorio. Antes de
que llegaran ya existía la situación
de abandono de Ciutat Meridiana
por parte de la Administración”,
asegura el dirigente comunal.
De otro lado, Antonio Torrico
destaca el trabajo de la Mesa como
“elemento de encuentro multicultural” y la labor de “tender puentes” para unificar la organización
vecinal. La plataforma se creó en

el verano pasado, después de que
en la fiesta de Sant Joan se produjera una batalla campal entre un
grupo de residentes extranjeros y
autóctonos. El resultado: 7 heridos
y una amplia operación policial
que acabó con la detención de decenas de personas.
Filiberto Bravo, miembro de
la Mesa por la Convivencia, desarrolla el proyecto de montar un
locutorio y sala de informática autofinanciada para uso comunal y a
bajo coste en el local de la AVV (C/
Rasos de Pleguera, 210). La intención es “romper la desconfianza y
el temor” entre los vecinos.
Vecinos de Ciudad Meridiana ante sus viviendas

anna carlota

‘El teu barri és casa teva’
Bajo el título de El teu barri
és casa teva, la Mesa por la
Convivencia elaboró un cartel
con 9 consejos prácticos para
el buen entendimiento de los
vecinos (el concepto juega
con el número 9 y utiliza la
palabra “barrio” como sello de
identidad local: Nou Barris).
Cada uno de los temas está
acompañado de un gráfico con
su respectivo pie de página
en los idiomas más hablados
por los pobladores de la zona:
catalán, castellano, inglés,
árabe y rumano, y dicen así:
1. Los bloques tienen normas,
infórmate.
2. Diviértete sin molestar a
tus vecinos.
3. Tu barrio es tu casa.
Mantenlo limpio
4. Las escaleras mecánicas
y ascensores nos hacen la
vida más cómoda, cuando
funcionan.
5. Todos nos respetamos.
6. Cuida a tus animales

domésticos y no causes
molestias a tus vecinos.
7. Hablando se entiende la
gente.
8. No causes molestias
innecesarias
9. Lo que tú piensas es
importante, participa y hazlo
saber.

Peligro de “estadounidización”
Debido a las características del barrio, esta zona norte de Nou Barris
es una ciudad dormitorio: la mayoría de sus habitantes pertenecen
a la clase trabajadora, todo el día
están fuera de sus hogares y tienen
una implicación reducida en la vida
social del vecindario.
En el caso de los inmigrantes,
las barreras se acentúan debido al
idioma y a las formas de vida diferentes. Además, llama la atención
la nula presencia de organizaciones que agrupen y representen a
los extranjeros, a pesar de su visible presencia en el paisaje urbano.
¿Desconfianza, temor, pasotismo,
incapacidad? Algunos expertos llaman a este fenómeno “la estadounidización” del proceso migratorio y que implica el peligro de la
formación de guetos.
Los foráneos proceden en su
mayoría de República Dominicana,
Ecuador, Pakistán, Marruecos y
Rumanía, comunidades ubicadas
en un nivel socio-económico y
educativo bajo, a diferencia de otras
colectividades extracomunitarias
(argentina, peruana, colombiana
y china), que se han establecido
en el Eixample, Gràcia y Ciutat
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Vella y que han experimentado un
acelerado proceso de integración a
la sociedad catalana, reflejado en
mejores niveles de vida.
“¡Esto es muy bueno. Muy bueno!”, así califica Olfa María Ramírez al trabajo de la Mesa por la
Convivencia, en la cual colabora.
“Esto va ayudar a adaptarnos y a
mejorar nuestra relación con los
vecinos, que en general es buena.
Lo que pasa es que no nos gusta
que algunos nos menosprecien”,
expresa Sefora, que es como la
conocen sus amigos y vecinos. Ella
se encuentra abocada a la tarea de
formar una asociación dominicana
e insertarla en el quehacer social
de Ciudad Meridiana.

El patio trasero de Barcelona
“Somos de Barcelona sin serlo”, es
la frase coincidente. Frase coincidente y paradójica de vecinos y
dirigentes comunales de Ciutat
Meridiana, aquel barrio que está
en el límite de la ciudad y que
desde su construcción, en 1963
(en un área de humedales que había sido descartada como cementerio municipal) no ha parado de
experimentar diversas metamofosis sociales. Allí llegaron a vivir
cientos de trabajadores de la Seat
y de los polígonos industriales de
Can Cuyàs y Montcada i Reixac.
Procedían de Andalucía, Extremadura y Galicia.
En las décadas de los años 80
y 90, el movimiento asociativo
consiguió mejoras en la red vial y
equipamientos básicos después de
movilizaciones y largas gestiones
ante las autoridades municipales.
Actualmente los barrios de Vallbona, Torre Baró y Ciutat Meridiana
cuentan con una población superior a 40.000 habitantes. A pesar de
las dificultades, la expectativa del
vecindario organizado es dejar de
ser el patio trasero de Barcelona.
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Breus
de barri
Ciutat Vella

Prou turisme i prou hotels
Les AVV del Casc Antic i Defensem
la Barcelona Vella van celebrar
una assemblea sobre el projecte
municipal d’enderrocar els edificis
dels costats del Palau de la Música
per construir-hi un aparcament,
una petita plaça i un hotel.
Van acordar la seva oposició a
aquesta operació i la presentació
d’al·legacions. Un grup de tècnics
que col·laboren amb les entitats
prepararan el document.
Nou barris

No al 10 HJ
L’AVV de Prosperitat i 17 entitats
més de Nou Barris rebutgen la
construcció de dos edificis per a
habitatges en un solar qualificat
com a zona verda. L’Ajuntament
argumenta que es fa una permuta
amb un altre terreny, però la
realitat és que el barri ha perdut
molts espais de zona verda al
llarg dels anys. Aquesta històrica
associació agrupa els afectats
de la zona i ha denunciat una
campanya oportunista i partidista
de CIU al marge de la lluita
unitària del barri.
Carmel

Tot paralitzat
Entre els uns i els altres, la
feina per fer. Uns perquè no
han consultat tots els sectors,
altres perquè són incapaços de
veure la urgència i la necessitat
d’aquest pla promès al barri. El
resultat és la paralització del
procés d’aprovació de l’expedient
corresponent. L’Ajuntament,
que governa en minoria, ha de
saber arribar a acords. L’oposició
ha d’ajudar a solucionar els
problemes reals dels barris.
Mentrestant, el barri ha d’esperar.
Navas

Refugi de 1938
Aquest refugi construït en plena
guerra civil, denominat refugi 262
i situat en els terrenys que ocupa
la plaça Navas, està topografiat
per l’Arxiu Municipal Administratiu
de Barcelona. Existeixen plànols
de les cinc entrades amb les seves
triangulacions exactes. Les obres
d’un aparcament amenacen la
conservació d’aquest testimoni
històric i ningú no es compromet
a garantir-la. Mentrestant, el
Parlament aprova una Llei de
Memòria Històrica.
Glòries

Bdebarna, un espai a internet
per a les històries personals
La pàgina
www.bdebarna.net
és un punt de trobada
de persones que
expliquen aquelles
històries que els han
succeït en algun
punt de la ciutat i en
qualsevol moment de
la seva vida
marc villoro
En aquesta web tant s’hi poden
trobar històries d’amor, apunts històrics, queixes o aventures quotidianes. Els temes són molt amplis
sempre que hagin passat o tinguin
com a referència algun lloc de la
ciutat. Bdebarna és un projecte
que va néixer el 2001 de la mà de
diverses persones que cursaven
aleshores un postgrau de periodisme digital a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i entre les
quals hi havia Laura Rahola i Marta
Torres, que, acabat el curs, van seguir amb el projecte fins a l’actualitat. Així, allò que va començar
com un treball final de postgrau
va anar prenent forma i va tirar
endavant a poc a poc fins a consolidar-se. Rahola i Torres provenen
del camp de la comunicació -van
estudiar Periodisme a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)i diuen que “el treball a Bdebarna
és un hobby, cadascuna treballem
per la nostra banda. El projecte ha
anat creixent a poc a poc, ja té un
recorregut i l’hem fet possible nosaltres, però sobretot la gent que
ens escriu”.
Aquest creixement ha comportat que els arribin històries gairebé cada dia -fins ara n’han publicat més de 1.600- quan abans
només en rebien algunes al mes,

jordi foix

Un nou compromís anuncia que
al juny començaran a desmuntar
l’anell de Glòries. S’han
compromès a fer-ho en dos fases
i que tot el procés acabi al 2013.
Els Encants es traslladaran a una
altra zona de la plaça ocupant
9.000 metres quadrats de jardí.
Els comerciants han acceptat
la proposta. Amb l’experiència
acumulada, els barris de la zona
temen més endarreriments.

Ara fa 50 anys, a la primavera del
1958 i en plena guerra freda, s’organitzava una marxa que sortint de
Londres havia d’arribar fins a Aldermaston, a pocs quilòmetres de
la capital anglesa. El motiu de la
manifestació era protestar contra
un centre d’investigació d’armes
nuclears instal·lat en aquell petit
poblet. La manifestació, que va reunir prop de 5.000 persones entre
les quals es trobava el filòsof Bertrand Russell, va ser sense saber-ho
els seus convocants en aquell moment, l’inici del moviment pacifista i antinuclear modern als països
occidentals desprès de la segona
guerra mundial; anys abans havia
nascut al Japó el moviment dels Hibakusha, a partir dels supervivents
d’Hiroshima i Nagasaki.
La convocatòria va ser realitzada per la CND-Campaing for Nuclear Disarmament, la mateixa organització que ara a finals de març,

Can Ricart
Després d’una llarga i intensa
lluita veïnal, el complex de Can
Ricart ha estat finalment declarat
Bé Cultural d’Interès Nacional.
Ara, la Conselleria de Cultura
tutelarà, denegarà o aprovarà
les propostes que es plantegin.
La lluita veïnal ha tingut com
a efecte col·lateral que s’ha
incrementat el volum a protegir.

La Barcelona que no es veu
La web s’estructura a partir d’uns
temes bàsics cada un dels quals
s’identifica amb un color (per
exemple, l’amor amb el vermell,
temes històrics amb el blau, quotidians amb el verd o queixes amb
el negre), i s’organitzen per districtes. Una de les categories correspon a històries de bici arran de
la col·laboració de Bdebarna amb
el BACC (Bicicleta Club de Catalunya), que va engegar la campanya BiciCampus.cat. Com explica

Una idea
visual sobre
el mapa de
la ciutat

Laura Rahola, “hi ha històries de
tota mena, algunes tenen a veure amb l’actualitat i altres no. La
web no s’ha convertit en un canal
de queixes, n’hi ha, però només
representen una part. Cada història que rebem és com un regal
pel fet que la gent hagi dedicat el
seu temps a escriure-la i tenim la
sort de comptar amb una sèrie de
col·laboradors fidels. La ciutat és
plena d’històries que valen la pena
i que sovint no es coneixen”. Per la
seva part, Marta Torres diu: “volíem treure la Barcelona que no es
veu, convertir el mapa de la ciutat
en una cosa de tots i que les persones que viuen la ciutat, les que
fan la història, tinguin el seu espai.
Hi ha molts usuaris de la web que
van per la ciutat amb una llibreta i
una càmera i quan arriben a la nit
a casa descarreguen les imatges i
escriuen la història”.

1.001 històries
Bdebarna va sorgir fa set anys
arran de la idea de situar
històries sobre el mapa de
Barcelona, inspirada en el
pròleg d’un llibre d’Enrique
Vila-Matas titulat Suicidios
ejemplares, on s’explica la
història d’un camperol que
quan va a la ciutat no la
comprèn i està perdut.
A partir d’aquí, apareixen
una sèrie de graffiti misteriosos
que ningú no entén i que
corresponen a aquest home per
fer-se seva la ciutat. Segons
Laura Rahola, “aquesta idea
d’humanitzar la ciutat, de
marcar-la, assenyalar-la i fer-la
teva la vam pensar per al mapa
de Barcelona amb punts que
recullen històries personals que
explica la gent. Es tracta d’una
idea senzilla, però molt visual”.

Malgrat que el perfil de l’usuari i
lector és molt heterogeni i ampli,
hi ha un grup de persones que escriuen sovint a Bdebarna amb una
edat a partir de 60 anys (jubilades
o no), que coneixen la ciutat i utilitzen les noves tecnologies, i que
la web els ofereix l’oportunitat de
recordar fets viscuts a Barcelona i
compartir amb altra gent aquestes
històries. Al maig de l’any passat,
i amb motiu de les 1.001 històries, es va celebrar una trobada amb
els usuaris en un acte que va servir
perquè es coneguessin entre ells.
El projecte ha crescut durant
aquests anys i ha incorporat algunes modificacions tècniques, però
manté la seva idea inicial que és
donar espai a les històries de la
gent de Barcelona, i sobre aquesta
base vol seguir en el futur. “Hi ha
previst un redisseny de la pàgina i
volem aprofitar les noves tecnologies per donar altres serveis, però
sent fidels a la idea del projecte”,
conclouen Rahola i Torres.

Es compleixen 50 anys del
moviment pacifista i antinuclear

Endarreriments
en la reforma

Poblenou

i això fa que hagin d’actualitzar la
web diverses vegades a la setmana. Al principi es van haver de donar a conèixer per diferents canals
perquè el projecte comptés amb
la participació de la gent fins que
el 2005 van organitzar, amb el suport de l’Ajuntament, un concurs
d’històries literàries dins els actes
de l’Any del Llibre i de la Lectura
de Barcelona i a través del qual els
van conèixer moltes persones.
Després de llegir-les, les històries s’activen i l’únic criteri perquè es publiquin és el respecte
d’un codi ètic bàsic i que la història hagi succeït en algun lloc de
la ciutat per situar-la al mapa.
Segons Marta Torres, “ara tenim
més de 1.600 textos i només tres
o quatre no han sortit. No fem
correccions d’estil per no trair les
històries que ens envien i respectem tal com estan escrites, com a
molt les editem perquè es llegeixin bé”. L’idioma tampoc és un requisit i els textos es poden escriure
en la llengua que es prefereixi, la
majoria són en català i castellà
tot i que també se n’han publicat
en anglès, francès i portuguès. A
banda del text, algunes històries
incorporen fotografies que envien
els mateixos autors i en cada tema
hi ha l’opció d’insertar comentaris que donen peu a un debat o a
l’aprofundiment d’una vivència
determinada.

Cartells pacifistes dels anys 50

l

120.000 persones van
participar en la marxa
per commemorar
l’aniversari a la base
on el govern britànic
actual investiga una
nova generació d’armes
nuclears

cinquanta anys desprès, va convocar una marxa per commemorar
l’aniversari a la mateixa base on el
govern britànic actual està investigant a l’entorn d’una nova generació d’armes nuclears i en la qual
van participar 120.000 persones.
Alguns dels manifestants, ara amb
més de 70 anys, eren els mateixos
que varen iniciar un moviment
social que ha influenciat en molt
bona mesura, tant en continguts
com en formes de protesta, els
moviments socials internacionals,
com ara la campanya contra la
OTAN al nostre país, fins arribar a
les protestes internacionals contra
la invasió de l’Afganistan i l’Iraq.

El símbol de la pau
El símbol que ha acompanyat tots
aquests anys la lluita antinuclear i contra la guerra, un cercle
amb tres línies a l’interior -que
signifiquen nuclear disarmament
en el llenguatge de símbols de la
mar- va aparèixer precisament en

aquells moments. Creat per l’estudiant d’art Gerald Horton per ser
l’anagrama de la campanya, va començar a caminar sol, va traspassar l’oceà Atlàntic i es va convertir
en el logotip de la lluita pels drets
civils als EUA i, també contra la
guerra del Vietnam. Va aparèixer
per les parets de Praga a la primavera de l’any 1968, amb la invasió
dels tancs soviètics; també a les
parets de la Sud-àfrica de l’apartheid, arribant fins avui en dia on
ja és un símbol universal. Horton
va explicar posteriorment que una
de les seves fonts d’inspiració va
ser el quadre de Goya dels afusellaments.
Parlant dels anys, en una de les
concentracions de protesta contra
la carrera d’armaments nuclears
va ser detingut Bertrand Russell,
que ja era força gran. El jutge, en
veure’l, li va comentar: “no li fa
vergonya, a la seva edat?” Russell
li va contestar: “a vostè li hauria
de fer enveja”.
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Llibres

Ciudad y
máscara

Els rics es fortifiquen

luis caldeiro

Eva fernández

Que la realidad no es la realidad,
sino un producto elaborado,
empaquetado y servido
convenientemente por diversos
poderes (mediático, económico,
político) es algo que cualquiera
puede intuir si se toma el tiempo
y la molestia de documentarse.
Uno rasca la superficie, y la
fantasmagoría, la “realidad”,
comienza a desdibujarse para dar
paso a lo que se esconde tras ella.
Para aquellos que emprendan tal
aventura, quizá sea buena la lectura
del último libro del antropólogo
Manuel Delgado, La ciudad
mentirosa, cuyo subtítulo nos da la
medida de la obra: Fraude y miseria
del “modelo Barcelona”. Delgado
ejerce de forense y disecciona ese
bonito cadáver (la ciudad condal),
que tales poderes nos venden a sus
habitantes. Y para ello su bisturí
extirpa lugares tan comunes que
son aceptados, sin más, como
verdaderos dogmas (como la
“realidad”): Que entre la política
urbanística de la dictadura y la de
la democracia hubo una ruptura;
que los planes de renovación urbana
se hacen únicamente para mejorar
la ciudad y
la calidad de
vida de sus
habitantes;
que la nueva
Barcelona,
esa que se ha
convertido
en modelo de
modernidad
para medio
mundo, no sólo
es buena, sino
deseable. O que
Un amor
cierta legislación
despechado
municipal
La ciudad
(las famosas
mentirosa
Ordenanzas
Manuel Delgado
Cívicas) sólo
persigue
Los libros de la
erradicar
catarata
Madrid, 2007
conductas
242 páginas
antisociales. Y
ya en el extremo
opuesto, que
fenómenos como los okupas, el
botellón y en general todo lo que
esos poderes etiquetan como
incivismo son estigmas y deben ser
suprimidos. Delgado disecciona,
y su mirada descubre la verdad
subterránea bajo las verdades
oficiales. Quienes encuentren
extraño no ver inmigrantes en
el Born cuando hace unos años
su presencia no era infrecuente;
quienes hayan notado la similitud
entre este barrio y un parque
temático de lujo o la diferencia
de trato municipal con respecto
a la zona de Santa Caterina (y
su lugar emblemático, el Forat
de la Vergonya). Quienes hayan
contemplado las intervenciones
traumáticas en el tejido urbano
del Raval, quizá encuentren en
La ciudad mentirosa las claves de
aquello que ya intuían. Para los
demás -la gran mayoría- el libro tal
vez les abra los ojos a una realidad
dolorosa, pero que es necesario
conocer. Una realidad que a más de
uno le recordará aquellas palabras
de Michael Douglas en el filme
Wall Street, de Oliver Stone: “¿No
creerás que esto es una democracia?
Estamos en un mercado, y tú
formas parte de él”.

L’antropòloga Teresa Caldeira
ha dedicat gran part de la seva
vida professional, a Sao Paolo i a
Berkeley, a analitzar els processos
de segregació urbana i el sorgiment
d’enclaus aïllats que tenen com
a finalitat generar espais on les
persones de les classes altes se
sentin protegides de les masses de
persones pobres que els envolten.
Caldeira defineix aquests
“enclaus fortificats” com “espais
privatitzats, tancats i monitoritzats
destinats a residència, oci, treball
i consum”. Malgrat el seu estatus
d’espais públics o semi públics,
aquests espais no es regeixen pels
patrons d’un espai públic basat en
l’heterogeneïtat, l’accessibilitat, la
igualtat en l’accés, sinó que tenen
un accés restringit i controlat a
través de tancaments, càmeres
de seguretat o vigilància privada.
Són en definitiva espais que
s’estructuren sobre la desigualtat.
La legitimitat d’aquests espais,
així com dels mecanismes de
control i la restricció dràstica de les
llibertats individuals se sustenta
sobre discursos criminalitzadors
que atien les pors de la població.
En aquests discursos els pobres
són progressivament construïts
com a marginals i delinqüents,
com a portadors del mal. Són
aquests discursos els que permeten
justificar des de les polítiques

Refugiats
en la riquesa
Ciudad de muros
Teresa Pires
do Rio Caldeira
Gedisa
Madrid, 2007
480 pàgines

segregacionistes, els abusos
policials o la demanda de la pena
de mort.
Caldeira mostra com l’augment
del crim violent s’estructura en
un cercle que implica factors com
les formes violentes d’acció de la
policia, la manca de confiança en
el sistema judicial com a mediador
públic i legítim dels conflictes i
proveïdor de justa reparació, les
respostes violentes i privades
al crim, la resistència davant la
democràcia, una feble consciència
dels drets individulas i el suport de
la població a formes violentes de
punició.
L’antropòloga compara les
situacions de Sao Paolo i Los
Àngeles, com a models diferents
però amb una tendència comú cap
a la privatització progressiva de
l’espai públic. D’aquesta segona
ciutat ens diu que “la major part
de la vida pública de Los Àngeles
ocorre en espais segregats,
especialitzats i tancats, com
shoppings, condominis tancats,
centres de diversió i parcs temàtics
de tota mena...”. Es tracta d’espais
privats, administrats per empreses
o associacions de propietaris, els
interessos dels quals entren en
conflicte amb les administracions
públiques. Ens que protagonitzen
fenòmens NIMBY i que exerceixen
com a lobby per promoure
modificacions legislatives
segregacionistes i restrictives. Els

enclaus per a rics tenen la seva
contrapartida en les zones deixades
per a la població més pobra: els
parcs públics i els carrers, per les
persones sense sostre, els barris
vells per a població pobre i de
diversos grups ètnics, territoris de
bandes i campaments de migrants.
El llibre de Teresa Caldeira ens
ofereix una magnífica oportunitat
per a la reflexió entorn el model de
ciutat que volem per a nosaltres.
Els exemples que ella analitza
no ens són aliens. Ens recorden
barris de la nostra ciutat que
mereixen el tractament i la
condició d’enclaus, com seria per
exemple la part nova de Diagonal
Mar, amb una forta opció per la
seguretat privada i amb una zona
turística i d’oci adjacent tancada
en si mateixa. Les polítiques de la
por i de la limitació de llibertats
ens parlen d’episodis recents que
hem viscut, des de les campanyes
mediàtiques de La Vanguardia,
criminalitzant col·lectius com els
de joves latinoamericans, fins a l’ús
del “kobutan” o les ordenances del
cinisme.

Concursos

La Barcelona underground
mario ortiz
La historia de la revista Star
corre paralela a la de la transición
política en Barcelona. Desde
el tardofranquismo hasta el
cretinismo pujolista, pasando por
el interregno ácrata. Su historia se
remonta a 1974, fecha de su primer
número, hasta la primavera del 82,
donde la revista se despide de sus
lectores prometiendo volver con
ánimos renovados. Nunca lo hizo.
Star fue pionera en España
en su género. Una pincelada de
color en aquellos años grises. Un
brote de underground tardío en un
mundo donde todavía existían las
ideologías, éramos políticamente
incorrectos, y a la juventud no se la
utilizaba infantilizándola.
No se parecía a ninguna otra
revista. Cómics de Corben, Crumb,
Gallardo y Mediavilla y su línea
chunga, con su genial, enloquecido,
barriobajero y barcelonés Makoki
al frente, y un largo etcétera para
el que no tenemos espacio en este
breve apunte.
Música, cine experimental,
literatura hermosa y maldita,
entrevistas, crónicas de conciertos,
arte de vanguardia...
Aglutinó a periodistas,
fotógrafos, ilustradores,
diseñadores, escritores y artistas
que abrieron el camino del cambio
cultural en el país.
Comentario aparte merecen
los libros de la colección Star
Books, testimonio de la literatura
contracultural, de los paraísos
artificiales y la marginalidad.
El volumen es una mirada atrás

Testigos de
Barcelona
Star. La
contracultura
de los 70
Juan José
Fernández
Ediciones Glénat
Barcelona, 2007
149 páginas

Una de las
revistas
secuestradas

veinticinco años después de su
desaparición. Entrañables textos
de algunos de sus protagonistas
que nos cuentan lo jóvenes y
gamberros que eran, sus ganas de
cambiar el mundo en aquellos años
enfebrecidos e irrepetibles.
Un paseo gráfico por sus
sorprendentes, magníficas y
psicodélicas portadas. Una
selección de artículos de algunos de
sus números, donde podemos leer
desde entrevistas hasta relatos de
ciencia ficción.
A quien esto escribe le ha
llamado especialmente la atención
un relato de Oriol Llopis sobre
bandas callejeras y una crónica de
Jaime Gonzalo sobre su estancia en
la Nueva York de aquellos lejanos
años.
Le debo a esta revista mi
encuentro con los escritores de
la Beat Generation, Keruac,
Ginsberg, Burroughs, Cassidy...
etc, que cambiaron, para bien o
para mal, el rumbo de mi vida, y
me contagiaron, sin remedio ni
compasión, la puñetera manía de
emborronar cuartillas.
Un libro más alucinante que
un hongo mejicano. Testimonio de
un tiempo y una Barcelona que
nos arrebataron, del nacimiento
de una nueva cultura que dejaba
atrás la momificada cultura de la
larga noche dictatorial, y de la que
algunos -demasiados- salieron con
los pies por delante.

alfons lópez

Una de les fotos guanyadores de la
passada edició

Les fotos de tots
La Favb convoca un cop més el
Concurs de Fotografia, una cita
oberta a tothom i que aquest any
fa la quarta edició. Els treballs
han de mostrar temàtiques socials
relacionades amb lluites veïnals
de la ciutat: pobresa, equipaments,
habitatge... Cada participant ha
de presentar un màxim de tres
fotografies d’un
mínim de DIN
Una mirada
A4, en qualsevol
a la ciutat
tècnica, en color
Concurs fotogràfic
o blanc i negre.
de la FAVB
El jurat triarà
Lliurament
tres fotografies
d’originals fins
que seran
al 30 de juny
premiades
Demaneu les bases
amb 300 euros
al 934127600 o a
cadascuna.
favb@favb.cat
Valorarà, a
banda de la
qualitat artística i tècnica, les
obres que millor reflecteixin el
contingut reivindicatiu i social. La
deliberació tindrà lloc el 4 de juliol
a les 13 hores a la seu de la Favb
(Obradors, 10), i els participants
que ho desitgin podran estar
presents. Animeu-vos, esperem les
vostres fotos!
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Associacions de veïns i veïnes de Barcelona i
l punts de distribució de CARRER
Districte I
Barceloneta

Guítert, 33-35, baixos
93 221 72 44
Servei planificació
(Palau de Mar)
Plaça Pau Vila, 1

Casc Antic

Rec, 27, baixos
93 319 75 65
CCOO (USCOB)
Via Laietana, 16
CGT
Via Laietana, 18, 9a planta
La Bodegueta
Palma de Sant Just, 7
El Glaciar
Plaça Reial, 7
Centre Cívic Pati Llimona
Regomir, 3

Cera, carrer de la

Carrer de la Cera, 11, interior
93 329 48 53

Coordinadora Casc Antic
Serra Xic, 4, baixos
93 310 53 33

Defensa de la Barcelona Vella
Sèquia, 5-7, baixos, 3a
vdbv@telefonica.net
Illacrua
Via Laietana, 45, e.B, pral 2a

Nou de la Rambla i Rodalies

Poble Sec

Margarit, 23
93 441 36 65
Biblioteca Francesc Boix
Blai, 34
Centre Cívic El Sortidor
Plaça del Sortidor, 12

Carmel, el

Onzinelles, 30, baixos
93 331 10 07

Sant Cristòfol-Vivendes SEAT
Coure, 8, baixos
93 432 34 71
Centre Cívic Can Cadena
Mare de Déu del Port, 397
Centre Cívic El Rellotge
Pg. de la Zona Franca, 116
Centre Cívic La Bàscula
Foc, 128

Triangle de Sants

Autonomia, 7, baixos
93 431 75 45

Districte IV
Camp Nou

Trav de les Corts, 94, baixos
93 490 96 54

Mercè, barri de la

Herois del Bruc, 9

Xile, avinguda

Taula del Raval

Carrer de la Cera, 44, baixos
93 442 46 68

DIstricte iI
Dreta de l’Eixample

València, 302
615 41 80 12
Cafeteria Anem al Gra
Còrsega, 382
Llibreria Les Punxes
Rosselló, 260

Esquerra de l’Eixample

Avinguda Roma, 139, baixos
93 453 28 79

Fort Pienc

Nàpols, 146, 1r D
93 231 11 46
Consell de la Joventut
Ausiàs Marc, 60

Parc de l’Escorxador

Viladomat, 214, 5è, 2a

Ronda de Sant Antoni

Trav de les Corts, 94, baixos
93 448 03 11

Sant Ramon Nonat

Passatge Jordi Ferran, 19-21
Avinguda de Xile, 34, 11, 5è
93 440 35 12
Can Deu
Plaça de la Concòrdia, 13

Zona Universitària
Jordi Girona s/n
93 401 77 43

Districte V
Amics del barri de Laforja
Madrazo, 50, 2n, 2a
93 209 89 84

Can Caralleu

Guarderia, 12
93 280 07 24

Can Rectoret

Bohemis, 23
93 205 04 87

Font del Mont-Vallvidrera

Escales Font del Mont, 1 A
avfontdelmont@telefonica.net

Mas Gimbau-Can Castellví

Pg. Solé i Pla, 16-18, interior
resso2002@hotmail.com

Mont d’Orsà-Vallvidrera

Reis Catòlics, 16-34 (casal)
93 406 90 53
Llibreria La Kktua
Plaça de Vallvidrera, s/n

Putxet

Passeig Sant Gervasi, 39-47
avputxet@hotmail.com

Ronda General Mitre

General Mitre, 188 bis
mitre@mixmail.com

Ronda de Sant Antoni, 24
93 442 24 12

Sant Gervasi de Cassoles

Ronda de Sant Pere, 7
Col∙legi de Periodistes
Rambla de Catalunya, 10

Sant Gervasi Sud

Ronda de Sant Pere

Sagrada Família

València, 417, local 4
93 459 31 64
Forn de pa Aubet
Sicília, 205
Forn d’en Pere
Dos de maig, 281

Sant Antoni, barri

Avinguda Mistral, 30, baixos
93 423 93 54
Confeccions El Rellotge
Comte Borrell, 89
Celler de l’Estevet
Calàbria, 57
Pastisseria Bonastre
Tamarit, 136
Autoservei Navarro
Avinguda Mistral, 6

Districte III
Badal, Brasil i Bordeta

Daoiz i Velarde, 30, baixos
93 491 05 49

Centre Social de Sants
Olzinelles, 30
93 331 10 07
Cotxeres de Sants
Sants, 79

Font de la Guatlla-Magòria
Rabí Ruben, 22 B
93 424 85 06

França, barri de la

Mare de Déu del Remei, 21, 1r
93 325 08 93

Hostafrancs

Callao, 9, baixos
93 421 79 19
Poliesp. Espanya Industrial
Muntades, 37

Congrés, el

Muntaner, 544, 2n
93 417 90 65

Laforja, 12-14 pral 3a
93 266 38 25

Sarrià

Canet, 4
93 204 90 58
Forn de la Vila
Consell de la Vila, 9
Kiosc
Plaça de Sarrià, s/n

Tres Torres

Rafael Batlle, 16, tenda 1
93 205 77 89

Districte VI
Camp d’en Grassot

Apartat de Correus 34090

Coll-Vallcarca

Tirsó, 48 local
93 284 28 80
Centre Cívic d’El Coll
Aldea, 15-17

Gràcia Nord-Vallcarca
Bolívar, 15, 2n
93 211 26 27

Passatge d’Isabel

Passatge d’Isabel, 6
p.isabel2.bcn@terra.es

Travessera de Dalt

Travessera de Dalt, 6
93 210 52 89
Lluïsos de Gràcia
Plaça Nord, 7

Vila de Gràcia

Sant Adrià, 101, baixos
93 346 46 18

Josep Serrano, 59-71
93 219 92 24

Rambla de la Bordeta

Rambles, 88-94, 3r D
93 317 29 40
Informació Cultural
Rambles, 118
Padam-Padam
Rauric, 9
Carme, 102
93 441 77 21
El Cafetí
Hospital, 99
Taller de Músics
Requesens, 5

Can Baró

Can Papanaps-Vallhonesta

Segura, s/n
93 432 36 42

Racó de les Corts

Raval de Ciutat Vella, el

districte IX
Bon Pastor

Plaça Alfons X, 3
93 436 81 80

Polvorí, el

Nou de la Rambla, 22
93 301 88 67
Sala Baluard
Plaça Blanquerna, s/n

Rambla, Amics de la

Districte VII
Baix Guinardó

Coleccionable ilustrado de aquellos términos de actualidad
que fijan y dan lustre a la condición humana
Alfonso López

Felip II, 222
93 340 70 12
Casal de Barri del Congrés
Acàcies, 26

Mura, 8, baixos
canpapanaps@yahoo.es

Meridiano Cero

Torroella de Montgrí, 11
93 274 02 72

Feijoo, 10-12
93 357 57 48
Casal de Joves El Carmel
Tolrà, 40
Centre Cívic El Carmel
Santuari, 27

Navas, barri de

Biscaia, 402, baixos
93 340 51 85

Pi i Margall

Passeig Guayaquil, 53
93 311 41 93

Clota, la

Sagrera, la

Passatge Feliu, 10
93 357 72 59

Martí Molins, 29
93 408 13 34
Centre Cívic de la Sagrera
Martí Molins, 29
Mercasol, botiga ecològica
Portugal, 2

Font d’en Fargues

Pedrell, 69, baixos
ffargues@hotmail.com

Horta, barri d’

La Plana, 10, 1r
93 407 20 22
Centre de Serveis Personals
Plaça Santes Creus, 8
Centre Cívic Matas i Ramis
Feliu i Codina, 20
Punt d’informació juvenil
Plaça Eivissa, 17, principal

St. Andreu Nord-Tramuntana
Pg Torres i Bages, 101-103
93 274 03 34

Sant Andreu del Palomar

Dr. Balari i Jovany, 14
93 345 96 98
Bar Versalles
Gran de Sant Andreu, 255
Biblioteca Ignasi Iglesias
Segadors, s/n
Can Guardiola
Cuba, 2
Centre Cívic de Sant Andreu
Gran de Sant Andreu, 111
Districte de Sant Andreu
Plaça Orfila, s/n

Joan Maragall del Guinardó
La Bisbal, 40-42, baixos
93 347 73 10
Cooperativa Rocaguinarda
Xipré, 13

Montbau

Roig Soler, 31, baixos
93 428 29 34

Parc de la Vall d’Hebron
Pl. Joan Cornudella, 13
93 428 68 66

Sant Andreu Sud

Naïm, 5, tenda 1
93 417 03 67

Trinitat Vella

Virgili, 24, 1a planta
93 346 72 03

Sant Genís dels Agudells

Mare de Déu de Lorda, 2
93 274 19 58
C. Cívic de Trinitat Vella
Foradada, 36-38

Urbanització VallhonestaFont del Gos
Camí de Cal Notari, s/n
93 428 20 42

especular
Actividad que consiste en comprar barato lo que sea, acaparar el
máximo, esperar a que su escasez le haga subir el precio y ¡zas!, vender
lo que sea lo más caro posible. Antiguamente se consideraba una acción
comercial ilegal. Hoy, en el dogma capitalista/neoliberal, no sólo es de
buen tono, sino de tontos no hacerlo.

districte X
Clot-Camp de l’Arpa

districte VIII
Can Peguera

Sibelius, 3, baixos
93 232 46 10
Casal Alternatiu
La Verneda, 18
Casal Joan Casanelles
Plaça Joan Casanelles, s/n
Foment Martinenc
Provença, 595

Vilaseca, 1
93 357 13 33
IGOP-UAB
Passeig d’Urrutia, 17
C. de Barri de Can Peguera
Biure, 1

Ciutat Meridiana

Diagonal Mar

Rasos de Peguera, 219 bis
93 276 30 94
Centre Cívic Ciutat Nord
Rasos de Peguera, 19-25

Selva de Mar, 22-32
93 307 91 20

Gran Via-Perú-Espronceda

Guineueta

Gran Via, 1.002, 8è, 2a
93 308 77 34

Rambla Caçador, 1-3
93 428 46 23

Maresme

Porta, barri de

Rambla Prim, 45
93 266 18 56

Estudiants, 26-28
93 359 44 60
Centre Sóller
Plaça Sóller, s/n

Palmera Centre, la

Maresme, 218, baixos
93 305 37 05

Prosperitat

Paraguay-Perú

Argullós, 92
93 276 30 15
Casal de Barri de Prosperitat
Pl Àngel Pestaña, s/n
Casal de Joves de Prosperitat
Joaquim Valls, 82

Gran Via, 1.144, baixos
93 278 06 93

Parc, del

Llull, 1-3
93 221 04 87

Pau, barri la

Roquetes

Concili de Trento, 320
93 313 28 99

Canteres, 57, baixos
93 359 65 72
Ateneu Popular de 9Barris
Port Lligat, s/n

Poblenou

Pallars, 277
93 256 38 40
El Tío Ché
Rambla del Poblenou, 44-46
Farmàcia
Bolívia, 19
Llibreria Etcètera
Llull, 203

Torre Baró

Escolapi Càncer, 1
a.vecinostorrebaro@
hotmail.com

Torre Llobeta

Santa Fe, 5, 1r, 4a
93 429 07 06
Centre Cívic Torre Llobeta
Santa Fe, 2, bis
SESE
Joan Alcover, 6

Provençals de la Verneda

Dr. Zamenhof, 25, baixos
93 307 46 95

Hipotecar
Cuando lo que sea es tocho y se pone por las nubes, se recurre a la usura
legal. Cualquier chimpancé pensaría que somos tontos del culo, pero
nosotros no, hasta que... los bancos se dan cuenta de que no hay dios
que pague el banquete y viene la crisis. Bueno, lo máximo que puede
suceder es que unos cientos de miles de familias pasen a vivir bajo un
puente. Hasta que alguien descubra la escasez de puentes.

Sant Martí de Provençals

Andrade, 176
93 314 17 04
Centre Cívic de Sant Martí
Selva de Mar, 215

Trinitat Nova

Pedrosa, 21
93 353 88 44

Turó de la Peira

Sud-oest del Besòs

Pge de la Peira, 37, local 12
93 407 21 70
Can Basté
Passeig de Fabra i Puig, 274

Rambla de Prim, 64-70
93 278 18 62

Verneda Alta, la

Campo Arriassa, 99
93 314 58 13
Complex Esportiu Verneda
Binèfar, 10-14

Vallbona

Avinguda Alzinar, 6
93 354 89 82

Verdum

Vila Olímpica

Artesania, 96, baixos
93 276 02 30

Jaume Vicenç Vives, 6
93 221 93 93

Topazi, 29, 1r
93 217 60 88
Ateneu La Torna
Sant Pere Màrtir, 37, baixos
Centre Cívic La Sedeta
Sicília, 321
Centre Moral de Gràcia
Ros de Olano, 7-9
Hotel d’Entitats de Gràcia
Providència, 42
Info-espai
Plaça del Sol, 19-20, baixos
Poliesportiu Claror
Sardenya, 333
Poliesportiu Perill
Perill, 16-22
Tradicionàrius
Trav. de Sant Antoni, 6-8

Un nou CARRER a internet www.favb.cat

Políticamente
INcorrecto

Comer

Modificacions: 93 412 76 00

El pròxim número de CARRER apareixerà al mes de juliol

Ingerir alimentos, sin los cuales nuestra especie entra en tres fases
singulares: 1. Está rabiosamente de moda, 2. Comienza a ser una carga
para la Seguridad Social y 3. Se muere. Estamos en un mercado de dieta
libre y allá cada uno. Lo grave es cuando lo que sea, en ese caso comida
(arroz, maíz...), es objeto del deseo especulativo y millones de personas
se ven abocadas a la fase 3. Moraleja: ¿ya sabe usted en qué invierte sus
planes de pensiones su banco amigo?
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La Favb
informa

El cor robat

Els transvasaments
no són la solució
favb i plataforma
en defensa de l’ebre
manifest
Arrel de la situació puntual de sequera s’ha promogut un debat esbiaixat i interessat sobre l’aigua
promovent l’enfrontament entre
territoris i apel·lant de forma demagògica a la solidaritat per tal de
justificar unes polítiques de transvasaments que ni tenen ni han
tingut el suport de la població de
Barcelona ni la de les comarques i
territoris afectats.
Aquesta situació puntual de sequera ha estat l’excusa per posar
en marxa de nou un seguit de projectes que trenquen amb les polítiques dutes a terme fins ara amb
criteris de racionalització dels usos
de l’aigua i amb mesures tendents
a la sostenibilitat a mig i llarg termini. S’han fet propostes de forma
desordenada i sense donar espais
reals a la participació des dels diversos territoris. Les solucions que
s’han plantejat i que ara es mostren cada cop més innecessàries i
perilloses han estat d’un cost econòmic desorbitat i han obert les
portes al risc de privatització d’un
bé que ha de ser comú, l’aigua.
Els reptes de futur que hem
d’afrontar com a societat requereixen de polítiques responsables
que no generin fractures socials ni
territorials i que posin en qüestió
els models de creixement al conjunt del territori. Ens calen ciutats
que apostin de forma decidida per

joan panisello

Manifestació a Amposta el 18 de
maig contra els transvasaments

un model de desenvolupament sostenible i on es garanteixi la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes. Ens cal una política que no
promogui el creixement territorial
insostenible, amb finalitats turístiques i d’oci, que a mig i llarg termini sabem que seran causa de més
i més desigualtats en el territori.
Ens cal també una política agrària
i ramadera que posi per davant la
sostenibilitat dels conreus, l’autoabastiment des de la proximitat
territorial, la qualitat dels aliments
i les garanties per a la salut de les
persones que els consumeixen.
És per això que exigim:

3 L’aturada del transvasament
d’aigua a través de la canonada
CATATLL.
3 Una reunió immediata de la Taula de la Sequera, revisant la seva
composició amb la finalitat de garantir la representació del conjunt
dels territoris.
3 L’elaboració d’un pla de treball
per tal de valorar totes les possibilitats d’us dels aqüífers de Barcelona i de l’àrea metropolitana o Una
moratòria en la construcció d’hotels a Barcelona i que els hotels i
establiments de restauració que
ja existeixen hagin d’implementar
en un termini d’un any mesures
d’aprofitament de l’aigua i d’estalvi energètic.
3 Propostes concretes i terminis
d’implementació de mesures d’estalvi d’aigua i energètics a tots els
equipaments públics i privats de
l’àrea de Barcelona.
3 L’aturada de tots els projectes
de creixement urbanístic en el territori que no tinguin garanties de
sostenibilitat mediambiental.
3 La implementació d’un debat sobre la producció agrícola i ramadera al nostre país i establir mesures
a curt, mig i llarg termini per tal
d’avançar cap a un model ecològica i èticament sostenible.
Per tot això i en defensa
d’aquestes reivindicacions, la Favb
va donar suport a la manifestació
convocada el diumenge dia 18 a
Amposta amb el lema: “Els transvasaments no són la solució”.
Barcelona, 16 de maig de 2008

Revistes
de barri

l

CATHERINA AZÓN

Emilia Llorca Martin
Presidenta de l’Associació de Veïns
i Veïnes de l’Òstia, Barceloneta

puyal

“L’actual pla
urbanístic dels
ascensors farà
fora del barri el 20%
dels veïns
de la Barceloneta”

Emilia va néixer, ha viscut i viu a la Barceloneta. En d’altres moments va col·laborar amb la Festa Major i actualment presideix la
comissió de festes del carrer Pescadors, de la qual va ser fundadora
fa 18 anys. També és fundadora de l’Associació de Veïns i Veïnes de
l’Òstia, que va sol·licitar l’entrada a la Favb a l’última assemblea,
petició que va ser aprovada per majoria.
Per què la creació d’una nova associació?
Nosaltres pensem que hi havia temes que no es treballaven al
barri. No ens vam entendre amb l’associació de veïns existent i
vam fundar una altra. El sol surt per a tothom. La llibertat d’associació és un dret universal.
Quin nom per a una entitat veïnal!
Això ens van dir al Registre d’Entitats de la Generalitat!
No us van autoritzar?
Ens van demanar una explicació i els hi vam donar. A la Barceloneta és comú aquest nom per a entitats... els historiadors expliquen que gent d’Ostia (Itàlia) es va traslladar aquí per construir la Barceloneta. Ostia vol dir “porta”. L’associació ha nascut
perquè el barri tingui sempre les portes obertes.
El tema que més us preocupa?
El pla urbanístic. La reforma dels habitatges que s’ha anomenat “el pla dels ascensors” suposa una reducció de 1.000 habitatges dels 5.000 existents (el 20%). A molts veïns no els quedarà un
altre remei que marxar.
La regidora ho ha aturat?
Sí... de paraula. Ens agradaria que ho hagués fet signant un
paper. Perquè la regidora està avui, però demà la poden canviar.
O cessar.
És bo que estigui aturat el pla?
L’especulació està a l’expectativa. Ara no es renova cap contracte de lloguer. A la pràctica, estan desallotjant de mica en
mica.
Què plantegeu vosaltres?
Que tornem a començar. Que es garanteixi una suficient informació i mecanismes reals de debat i participació. Tot el contrari
d’allò que s’ha fet fins ara.
I el tema dels apartaments turístics?
Un gran problema. La major part són il·legals. N’hi ha a cada
carrer.
Els apartaments els lloguen veïns?
Els propietaris no viuen aquí. Molts són estrangers. S’ha de
posar ordre i limitacions. L’impacte negatiu que té a la barriada
és important.

El Poblenou

El Butlletí

De cap a peus

El número 53 de la revista editada
per l’AVV del Poblenou dedica un
extens espai al record del veí, periodista i historiador Huertas Clavería, mort el 4 de març de 2007,
ara fa un any. L’editorial d’El
Poblenou recorda el seu esperit
crític i la forta vinculació al barri.
També trobarem, entre d’altres,
articles que analitzen els errors a
ulls veïnals del nou Parc Central
del Poblenou, el desacord amb la
manera en què l’Ajuntament ha
replantejat el projecte del Pou del
Món del mateix parc i la demanda
d’un pla de preservació del centre
històric del barri.

La portada de la revista de l’AVV
del Clot-Camp de l’Arpa correspon
a un número especial que es va
editar arran del projecte realitzat conjuntament amb la Favb
“El barri, espai de convivència”.
L’especial d’El Butlletí exposa els
resultats del treball de camp de
tot un any quant al territori, la
població, els indicadors socio econòmics i la convivència al barri.
Especial atenció mereix el treball
realitzat amb el nens i nenes del
barri que, en col·laboració amb
les escoles, mostren com veuen
el Clot-Camp de l’Arpa des de la
seva perspectiva.

L’últim número de la revista Sant
Andreu de cap a peus, editada per
l’AVV de Sant Andreu de Palomar,
fa referència en la seva portada
a la recuperació del Rec Comtal i
dedica la seva editorial a analitzar
la demanda veïnal d’una quota
territorial d’habitatge protegit
per lluitar contra l’expulsió dels
veïns del barri. També dedica
espai a articles sobre la comissió
de seguiment de les Casernes, els
25 anys de l’Agrupament Escolta i
Guia Gregal, la llei de dependència i l’opinió de diverses entitats
sobre el futur de la nau central de
la Coats.

Com valoreu la feina de la nova regidora doncs?
Nosaltres només ens hem reunit un parell o tres de vegades.
Sol·licitarem una reunió. N’hi ha molts interessos econòmics que
defensa. Veïns i promotors no coincidim en els nostres objectius.
I la llei de barris, què? La Barceloneta és un dels barris
candidats.
Vam tenir una reunió amb la comissionada nomenada per l’alcalde per a aquest tema i va venir amb tots els temes decidits. Inclús es va negar a donar-nos una còpia de la proposta municipal.
No es va reunir la regidora amb vosaltres per a un tema tan
important?
No. Vam sortir molt decepcionats de la reunió. La comissionada té el seu paper. Encara que ens va escoltar, no pot aclarir-nos
res. El pròxim dia 15 ens reunirem amb la regidora. Ja veurem.
Els carrers del vostre barri són lloc de trobada i xerrada?
El carrer és cada cop menys nostre. Relacionar-se i conèixernos és important per a la convivència i per aconseguir els objectius. S’ha de recuperar i potenciar el fet de trobar-nos al carrer:
els pisos són molt petits. En definitiva, recuperar allò que caracteritzava la nostra barriada.
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Parlant del

CARRER
i de la ciutat

Joan B. Isart
President honorífic de
la Favb i membre de
l’AVV de Sant Antoni
andrés naya
entrevista
Ignasi r. renom
fotografia

“Núñez y Navarro
es va negar a llogar-me un pis
per defensar la casa Golferichs”

V

a aixecar les mans per sobre del
cap i amb els ulls molt oberts, es
movia amb gestos que interrogaven
els que el rodejàvem. Plorava i
repetia una paraula: gràcies. En uns minuts
de sincers aplaudiments es va comprimir
tota una vida. Joan Baptista Francesc
d’Assís i Antoni de Pàdua Isart, més conegut
com a Joan B. Isart, acabava de ser
nomenat primer president honorífic de la
Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes
de Barcelona. Va voler intervenir i, com
havia fet centenars o milers de vegades, va
demanar la paraula. Serè, clar, precís, va
fer una crida a continuar actius en la lluita
social. Desenes i desenes d’abraçades li
feien arribar sentiments d’amistat i afecte
per una vida incansable de lluita.
Va néixer a Barcelona en plena guerra
civil al març del 38. Uns anys després,
en quedar orfe, va haver de marxar a
Esparreguera, a casa d’uns tiets, per curar
una tuberculosi que se li havia agafat als
pulmons. Allà va estar fins als 18 anys. Va

tornar a la ciutat, va treballar d’aprenent
de torner i va conèixer les misèries i
riqueses de viure en règim d’hostalatge.
Estudiant a la nit i treballant de dia, com
tants d’altres, va acabar els estudis de
Director Industrial. I, per no caure en
el terreny del culebrot, ens limitarem a
afegir que es va casar amb la Maria Pilar i
va tenir dos fills, el Marc i la Sònia. El seu
primer habitatge va ser un pis de 57 metres
quadrats al carrer Floridablanca.
Militava a la JOC (Joventut Obrera
Cristiana) i un dia el van convidar a anar a
l’Associació de Veïns de Sant Antoni. “Em
van agradar els temes que tractaven”, ens
diu. Va ser el punt de partida d’una intensa
militància, amb càrrecs a les juntes o sense.
Un dia venia totxos virtuals per finançar
el nou local de l’associació. Un altre es va
decidir a prioritzar la informació al veïnat
i va dedicar hores a fer realitat la revista
Sant Antoni 2000, sobretot impedint que els
exemplars es quedessin apilats al magatzem
de l’associació. Els repartia porta a porta,

Sal i pebre

aturant-se amb els veïns per comentar els
temes, igual que ho va fer amb la revista
que teniu a les mans perquè arribés a tots
el racons de Sant Antoni. “L’associació em
va obrir una finestra d’aire nou que em
marcaria per a tota la vida”, ens explica. I
és que el Joan pertany a una generació que
va tenir difícil mantenir un equilibri entre el
treball polític i social i la vida personal.
L’any 1973, les monges dominiques van
vendre a l’especulador Josep Lluís Núñez
la casa Golferichs, una de les joies del
modernisme barceloní. Els constructor es va
disposar a enderrocar-la. Les associacions
de veïns de l’Esquerra de l’Eixample i
Sant Antoni es van oposar i van aconseguir
salvar-la i que, posteriorment, la comprés
l’Ajuntament. En Joan va ser una de les
persones que van destacar, i molt, en
aquesta lluita. En va quedar marcat. Quan
li preguntes, se sent orgullós d’haver
participat en un procés que va durar 16
anys. Encara s’indigna quan recorda que
Núñez y Navarro no li va voler llogar un pis

L’acudit

Wassin
Al vespre, Wassin li va dir a la seva mare que anava a prendre un
cafè. En fer-se de nit, van passar les hores i la mare va comprovar
que no tornava. Admed, el pare, va trobar a faltar la salutació
respectuosa del fill gran, fent-li un petó a la mà. Wassin no va anar
a prendre un cafè, sinó a agafar l’autobús que el portaria a un
port llunyà. Després d’un llarg viatge, va pujar a la part alta de la
ciutat i va contemplar, a prop, massa a prop, el paradís promès. El
van tancar en un magatzem, esperant que la mar i la corrupció li
permetessin pujar a una llanxa sobreocupada. Foscor i un soroll del
mar en xocar amb l’embarcació que trigaria molt a oblidar. Silenci
i mirades d’uns homes i dones espantats. Por, molta por, i per fi, la
sensació de la roba mullada en trepitjar terra aliena.
Passarien anys fins que, una matinada, Wassin tornés al seu poble
i abracés emocionat els seus. L’any 2007, no tots els que van iniciar
viatges semblants van tenir la sort de Wassin. 921 immigrants van
morir intentant arribar a Espanya.

Zeta

per haver-hi participat.
Joan ha representat el moviment veïnal
des de la coordinadora del seu districte
a la Cave i la Confavc. Coneix dirigents
veïnals de totes les ciutats importants.
Recíprocament, el coneixen i l’estimen.
Les reunions entre ciutats les entenia com
a moments per debatre, buscar acords i
també per fer amics i conèixer realitats
diürnes i, per descomptat, nocturnes.
Quan li preguntes al Joan per la política,
contesta “no sóc polític”. Després rectifica
i matisa, “bé, faig política però la concreto
en allò social”. Pensem de seguida en la
Fundació Casc Antic, on el Joan ha treballat
molts anys. Una entitat que algú va fundar
amb peus de fang i que, gràcies al Joan i
alguna altra persona, es va consolidar i va
realitzar una important feina. Un exemple:
la creació d’un menjador popular en un
barri que en un cert moment va haver de
cridar: “aquí hi ha gana”. No podem deixar
de citar la seva activíssima participació en
les plataformes contra la guerra. Reunions
plurals i difícils però fonamentals. Barcelona
va ser la ciutat amb les mobilitzacions
més massives. Homes com el Joan van ser
imprescindibles per aconseguir-ho.
Aquestes i d’altres moltes coses estaven
presents en el moment en què l’aplaudíem
i l’abraçàvem familiars, amics, i companys
de Sant Antoni, a més de representants
polítics, amb l’alcalde al capdavant. No
hi faltava ningú. El Joan ens va convocar
a tots. I ens vam sentir feliços. Al
l’endemà, les oficines de la Favb van obrir
puntualment. En Joan va arribar sobre les
11 coquetejant amb el seu bastó. Va seure
al davant del seu ordinador i als pocs segons
va cridar: “Qui m’ajuda a posar en marxa
aquest trasto!?” La gent que treballa a
la Favb van acudir tots a una. En Joan va
continuar escrivint el seu text sobre els
pensaments i reflexions dels 40 anys a la
seva associació. L’emoció i els sentiments
del dia anterior donaven pas a la feina de
cada dia. Així és el Joan.

alejandro milà

